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 املدينةالعلمية

  أمري أهل السنة، العالمـة موالنـا  حمب أعلى حضرة، شيخ الطريقة، "الدعوة اإلسالمية" من مؤسس 
 :-دام ظلّه العايل-الرضوي الضيائي،  )١(أبو بالل حممد إلياس العطّار القادري

سـيدنا وموالنـا   احلمد هللا الذي أنزل القـرآن، وعلّـم البيـان، والـصالة والـسالم علـى خيـر األنـام                 
برمحتك يا  .  املصطفى أمحد اتىب وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه الصديقني الصاحلني          نحممد

 :وبعد! ....أرحم الرامحني
                                                

و بالل العالّمة موالنـا حممـد إليـاس عطّـار القـادري      ب قامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمري أهل السنة أ    )١(
  م العالية  -الرضويهــ املوافـق   ١٣٦٩املبـارك عـام    رمـضان  ٢٦يف " كراتـشي " ولد يف مدينـة      -دامت بركا
- وعشق احلبيب املصطفى -عز وجلَّ- اهللا شية، حياته املباركة مظهر خلععامل، عامل، تقي، وِر .م١٩٥٠
الـدعوة  " وأمـري ومؤسـس   داعية للعالَم اإلسالمي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -ى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم     صلّ

: ة، مـن تـصانيفه وتأليفاتـه   غري السياسية العاملية لتبليغ القرآن والـسنة، حماوالتـه املخلـصة املـؤثّر        " اإلسالمية
واحملاضـرات املليئـة بالـسنن النبويـة، ورسـائله       )أسئلة حول أهم املسائل الدينية اليوميـة    ( املذاكرات املدنية 

مهـوم  "، "عظـام امللـوك  : "اإلصالحية يف األردوية كثرية، ومـن بعـض رسـائله يتـرجم إىل اللغـة العربيـة، منـها              
، وأسلوب تربيته أدى إىل حصول انقالب يف حيـاة املاليـني مـن املـسلمني،             "ضياء الصالة والسالم  "،  "امليت

 :خاصة الشباب، وأعطى هذا املقصد املدينّ بأنه
"وجلَّ"  العامل حماولة إصالح نفسي وإصالح نفوسعلي إن شاء اهللا عز 

 تاج العمائم اخلضر واملعطّرونب املزينون ولتحقيق هذا املقصد انتشر الدعاة املستفيضون منه إىل أحناء العامل
للدعوة إىل ) -عز وجلّ-قوافل تسافر للدعوة إىل اهللا " (القوافل املدنية"يف ) السنن النبوية(" اإلنعامات املدنية"بـ

عة فالشيخ مع كونه كثري الكرامة فهو نظري نفسه يف أداء األحكام اإلهلية واتبـاع الـسنة، إنـه صـورة  للـشري                . الكتاب والسنة 
والطريقة العملية والعلمية حيث مبظهره يذكّرنا بعهد السلف الصاحل، وتشرف باإلرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين            

" اهلنـد "، واملفـيت وفقيـه   -رمحـه اهللا -  القادريلمفيت األعظم لباكستان موالنا وقار الدينل، واخلليفة -رمحه اهللا-املدين  
  أيضاً جـعله-رمحه اهللا-جمدي األشريف احلق 

خليفة له، وأخذ اخلالفة أيضاً من عدة من املـشايخ مـن الطـرق األخـرى كالقادريـة واجلـشتية والـسهروردية              
 نسأل اهللا عز وجلَّ أن يغفـر . والنقشبندية مع إجازات يف احلديث النبوي الشريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقط          

 .آمني. لنا جباه هؤالء األولياء
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 لتبليغ "الدعوة اإلسالمية" غري الساسية احلركة  مجعية الدعوة العاملية-عزوجلّ-احلَمد هللا 

 وإحياء الـسنة وإشـاعة علـم الـشرائع يف العـالَم، وألداء هـذه اُألمـور         القرآن والسنة تصمم لدعوة اخلير    
 تبـارك  -وحبمـد هللا  ،  "املدينة العلميـة  " جملس: حبسن فعل وج متكامل أُقيمت االس، منها      

 عزمـوا عزمـاً   -كثَّـرهم اهللا تعـاىل  -ظـام  رام واملفتيـون العِ العلماء الكِ :  أركان هذا الس أي    -وتعاىل
 . إلشاعة األمر العلْمي اخلالصي والتحقيقيمصمماً

 :فهي، ستة شعب  وأنشأوا لتحصيل هذه اُألمور
لكتب أعلى احلـضرة، إمـام أهـل سـنة، جمـدد الـدين وامللّـة، حـامي الـسنة، مـاحي            شعبةـ  ) ١(

 .-عليه رمحة الرمحن-  إمام أمحد رضا خانالبدعة، عامل الشريعة،
 .)من الكُتب العربية إىل اُألردوية(لتراجم الكتب  شعبةـ ) ٣( .حيةللكتب اإلصال شعبةـ ) ٢(
 .للتخريج شعبةـ ) ٦( .لتفتيش الكتب شعبةـ ) ٥( .للكتب الدراسية شعبةـ ) ٤(

أن يقدم التصانيف اجلليلة الثمينة ألعلى حضرة، إمام أهل السنة،    ،  "املدينة العلمية " ترجيحات جملس    ن أولِ وِم
 ـا،          عظيم الرب ـة، موالن ـة، العالم ـيخ الطريق كة، عظيم املرتبة، جمدد الدين وامللّة، حامي السنة، ماحي البدعة، عامل الشريعة، ش

 . بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا اجلديد-عليه رمحة الرمحن- اإلمام أمحد رضا خاناحلاج، احلافظ، القاري، الشاه 
ذه اُألمـور املدينيـة ببـساطه، وليطـالع بنفـسه        وليعاونْ كلّ أحٍد من اإلخـوة واألخـوات يف هـ          

 .الكُتب الّيت مطبوعة من الس ولريغّب اُألخر أيضاً
ارتقـاءاً مـستمراً وجعـل       "املدينة العلمية "  االس األخرى ال سيما    - عزوجلّ -أعطا اهللا   

 الـشهادةَ حتـت   - عزوجـلّ -هللا وأعطانا ا. أُمورنا يف الدين مزيناً حبلْية اإلخالص ووسيلة خلير الدارين   
روضـة البقيـع،    ، واملـدفن يف )مـن املـسجد النبـوي علـى صـاحبها الـصالة والـسالم            (القبة اخلـضرآء    

 .آمني جباه النيب األمني صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم        ".واملسكن يف جنة الفردوس
                             

              
 )املدينة العلمية: تعريب(
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 عملنا يف هذا الكتاب

 قد عرضنا الكتاب أمامكم على حنٍو ليسهل قراءته لطلبة العلم والعلماء وميكـن    -١
فهمه بغري الزلّة واخلطـأ، وهكـذا عرضـنا اآليـات القرآنيـة، واآلحاديـث النبويـة ليـسهل                  

 .قراءما دون لَحنة وغَلطة
 الكتــب األحاديــث  وخرجنــا آيــات القــرآن الكــرمي واألحاديــث املباركــة مــن-٢

 .الشريفة 
 .فلهذا أوضحنا اآليات القرآنية باألقواس املزهرة ﴿       ﴾

 .½     ¼واألحاديث الشريفة بالقوسين الصغريين 
 . قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة-٣
 . قد التزمنا خط العريب اجلديد وأوردنا رموزاً وأوقافاً على وفقه-٤
 .رام سهالً جداًالكتاب إلخواننا الِك والتزمنا أن نسهل -٥
 قد التزمنـا تفـسري بعـض األلفـاظ الـصعبة واالصـطالحات الفنيـة بـني الـسطور                    -٦

 .بألفاظ سهلة، ليسهل فهم العبارة
. بـاهللا العظـيم   حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعـم النـصري وال حـولَ وال قـوة إالّ                  

 الـنيب املختـار،   نعنا، وقرة عيوننا، سيدنا وموالنـا حممـد    يوصلى اهللا تعاىل على حبيبنا، وشف     
 .وعلى آله األطهار األنوار، وأصحابه األكْبار األبرار
 !       آمني، يا رب العلمني

  شعبة الكتب الدراسية،:من أعضاء
 )الدعوة اإلسالمية(" املدينة العلمية "
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فيقـول العبـد    ! أما بعـد   .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني         
احلمد هللا على منـه وكرمـه أنّ بـني       : الراجي إىل عفو ربه الباري أبو الضياء القادري الرضوي العطاري         

 ه اهللا تعـاىل املـسمى  يديك كتاباً جامعاً يف علم الصرف للعالمة الشيخ أمحد بن علي بن مـسعود رمحـ         
ــ    "مراح األرواح "بـ قـد أشـرفت علـى تـأليف هـذه       "ضـياء اإلصـباح  "مع حاشيته اجلديـدة املـسماة ب

 للعالمة الشيخ مشس الـدين أمحـد بـن سـليمان الرومـي      "الفالح": احلواشي بشروحاته الثالثة؛ أحدها  
: وثالثهـا ، يخ املهـدي احلنفـي     للعالمـة اجلليـل الـش      "حنفيـة ": وثانيهـا ، ¼ابن كمال باشـا   ½املشهور بـ 

 .هو أحد علماء القرن التاسع اهلجري" ديكنفوز" للشيخ املوىل مشس الدين أمحد املعروف بـ"الشرح"
ــ    "الفالح: " من شرحه األول أعين    فما استفدت    "حنفيـة "ومـا أوردت فيـه مـن    ، ¼ف½ فرمزت إليه ب

 .¼ش½لديكنفوز فذكرته بـوما اقتبست من شرح الشيخ مشس الدين ا، ¼ح½فأشرت إليه بـ
فاهللا أسأل أن يتقبله منـي      . ليسهل فهمه للطلبة الكرام   ؛ وفسرت بعض األلفاظ بني سطور املنت      

ورِضـي عنـي وعـن والـدي وأسـاتذيت وأحبـايب       . وجعله مفيداً للطالبني يف حتصيل علوم الـدين املـتني   
 .ومجيع املؤمنني واملؤمنات بفضله الكرمي

حمـب رسـول   ، حمي السنة يف هذا احلني،  شيخي وسيدي شيخ العلماء واملسلمنيوأنتسب سعيي إىل  
  صلى اهللا تعاىل عليه واله وسلمرب العاملني

الضيائي الرضوي د إلياس العّطار القادريالشيخ العالمة أبي بالل حمم 
اِليَكاِتِه اْلعربِعْلِمِه واِتِه ويِل حِبُطو ُا انتَّعِةم 

واحلمـد هللا    .عليه وعلى آله وأصحابه أمجعـني     ، والصالة والسالم على من اختص خبلٍُق عظيمٍ      
  .رب العاملني

 صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وعبد رسوله الكرمي عزوجلعبده:   
العّطاري أبو الضياء القادري  
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)١(بسم اهللا الرمحن الرحيم  

الـودود)٢(تقر إىل اهللاقال املف
ه ر اهللا لغف)٤(سعود بن علي بن مدأمح)٣(دوست/حمب

                                                

¼ أشرع½وإن قدرت ، ¼قال½:  فيه متعلّق بقول املصنف عليه الرمحة:الباء] الرمحن الرحيمبسم اهللا  [:قوله  )١ (
حبذف األلف مضاف إىل اسم : اسم، أوىل؛ ألنّ املتعلّق موجود¼ قال½بل تعلّق الباء بـ، جاز¼ أبدأ½أو 

صفة أوىل : لرمحنوا، وهو اسم للذات الواجب الوجود املستجمع جلميع الصفات الكمالية، )اهللا(اجلاللة 
، صفة ثانية السم اجلاللة: والرحيم، وال يطلق على العباد جمازاً، السم اجلاللة وهو خمتص باهللا تعاىل خاصةً

 :التوبة[﴾حِريص علَيكُم ِبالْمؤِمِنني رؤوف رِحيم﴿ :كما يف قوله تعاىل، عزوجلوجيوز استعماله لغري اهللا 
د فهو كلّ أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلم½: يف باسم اهللا تعاىل عمالً باحلديثروابتدأ كتابه الش، ]١٢٨
دار الكتب : مطبوعة، باب خطبة النكاح، كتاب النكاح،  الّد الثاين١٨٩٤، صـ"سنن ابن ماجه"، ¼أقطع
 .القادري. بريوت، العلمية

، قال العبد املفتقر إىل اهللا: أي، العبد: فصفة للموصوف احملذو: املفتقر] قال املفتقر إىل اهللا [:قوله  )٢(
مع أنه لَم يقل شيئاً لَما ابتدأ كتابه؛ ألنّ املاضي يقتضي التحقيق كما فهمتموا يف ¼ يقول½دون ¼ قال½: وقال

واملفتقر مرفوع على ، مع أنّ الصالة سيقوم وال مانع إلقامته، ¼قد قامت الصلوة½: قول املكبر عند اإلقامة
ألنه اسم فاعل من ؛ ¼قال العبد املفتقر½: ويف احلقيقة صفة الفاعل احملذوف والتقدير، ظاهراً¼ قال½أنه فاعلُ 
 اللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَراء﴾﴿: وإنما اختار املفتقر على احملتاج ألجل املوافقة بكالم اهللا تعاىل وهو، االفتقار

 ].٣٨ :حممد[اآلية 
إنما اختار الودود دون غريه من صفات اهللا تعاىل؛ رعايةً . ¼املنجد½، الكثري احلب:  أي]الودود [:قوله  )٣(

: يكون السجع موجوداً أيضاً؟ قلنا، ¼إىل اهللا احملمود½: لو قال املصنف: فإن قيل. للسجع وهو املسعود
عىن املفعول  مبجييءوقد ،  مبعىن الفاعل كالضروب مبعىن الضاربجييءالودود على وزن فعول وهو 
 . ح١٢. فيكون فيه مبالغة ليست يف احملمود، كاحللوب مبعىن احمللوب

؛ جمرور¼ علي½ألنه عطف بيان للمفتقر أو بدل منه و؛ مرفوع¼ أمحد½فـ] أمحد بن علي بن مسعود [:قوله  )٤(
 . ح١٢. ألنه مضاف إليه



 
 



وم والنحو الصرف أم العلم أن عل اعلم :)٢(ما وإليهوأحسن إليه)١(ولوالديه
داروها)٤(اتيف الدراي ىيقٰوو، )٣(اأبوه

 ،)٨(ا عاروه)٧(رواياتيف ال)٦(ٰىغويط)٥(عاملوها أي
                                                

فى عليك أنّ هذه مجلة معترضة دعائية وقعت بني وال خي، ألمحد ولوالديه: أي] غفر اهللا له ولوالديه [:قوله )١(
، وإنما ذكره بلفظ املاضي مع أنه أريد به االستقبال؛ للتفاؤل. ¼ِاعلم أنّ الصرف اهـ½: وهو قوله، قَالَ ومقوله

 . ح١٢. ألنه يدلّ على الثّبوت والـتحقيق، فكأنه غفر اآلن وفيما مضى
ِلم قدم املصنف نسبة الغفران إىل نفسه وأخرها عن الوالدين مث أخر :  قيلفإن] وأحسن إليهما وإليه [:قوله  )٢(

ليكون مستجاب الدعوة فيكون دعاه ؛ إنما قدم نفسه يف الغفران: نفسه يف اإلحسان وقدم الوالدين فيه؟ قلنا
إنما قدم نفسه يف : وقيل. للغري أسرع إجابةً ويف اإلحسان جرى على طريق القياس واألصِل فال يطلب نكتته

. ]٤١ :إبراهيم[﴿ربنا اغِْفر ِلي وِلواِلدي﴾: ملتابعة إبراهيم صلوات اهللا على نبينا وعليه حيث قال؛ الغفران
 . ح١٢

خطاب عام لكلّ من ¼ اعلم½فلفظ ¼ قَالَ½هذا مقول لـ] أنّ الصرف أم العلوم والنحو أبوها: اعلم [:قوله  )٣(
صريف مبالغة؟ ألنّ الصرف أصل ¼ التصريف½: ولَم يقل¼ الصرف½: ما قاليسمع ويقرأ، وإنمع أنّ يف الت

فمن حيث : أما األول، وشبه الصرف باألم والنحو باألب. والتصريف فرع، واملراد بأم العلوم أصل العلوم
فمن حيث : أما الثاينو، التولّد، كما أنّ األم سبب لوالدة الولد كذلك علم الصرف سبب لوالدة الكلمات

 .ح١٢.اإلصالح كما أنّ األب سبب إلصالح األوالد كذلك علم النحو سبب إلصالح األلفاظ
 . ح١٢. ¼ضرب يضرب½ على حد ¼درى يدري½مجع دراية وهي العلم من ] الدرايات [:قوله  )٤(
اسم فاعل من ، ¼دار½وهو مجع ، ¼ٰىيقو½عاملوها، هو مرفوع على أنه فاعل : أي] داروها[:قوله  )٥(

 .ح١٢.الدراية
أو ¼ فتح½ من ¼الطغيان½من ¼ يضلّ½مبعىن ¼ يطغى½و، ملة على اجلملة السابقةالواو لعطف اجل] ٰيطغى [:قوله  )٦(

 . ح١٢ ۔درگزشتن وب  فرمانی کردن: ، يعين¼مسع½
 .القادري. مجع رواية وهي املنقوالت ]الروايات [:قوله  )٧(
 واملصدر منه العريان¼ مسع يسمع ½على حد¼ عري يعرى½ مجع عاٍر وهو اسم فاعل من ]عاروها [:قوله  )٨(

ولَما كان الصرف أم العلوم والعاِلم به . ¼جاهلوها½ ¼عاروها½بضم العني وسكون الراء، واملراد من ، والعري
   Å 
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٢(¼مراح األرواح½وسوماً بـم)١(كتاباً  فيهفجمعت( ، جاحللصيبوهوجَِناح الن )٣( 
عما )٦(وباهللا أعتصم، أو راٍح)٥(احتفّ مثل  حني راحمعدتهويف ، )٤(وراح رحراح

 ......................................................،)٨(وبه أستعني)٧(يصم
                                                

 . ح١٢. ا العلم كتابيصري قوياً واجلاهل يصري طاغياً ومضال أشار إىل أنه ينبغي أن يصنف يف هذ
فجمعت ، إذا كان علم الصرف كما ذُكر: ، أي احملذوفالفاء جلواب الشرط]: فجمعت فيه كتاباً [:قوله  )١(

 .القادري. مكتوباً: أي، يف علم الصرف كتاباً
واح تروح من املوضع الّذي يروح منه القوم، فكأنه ادعى أنّ األر: املراح بفتح امليم] مراح األرواح [:قوله  )٢(

 . ح١٢. هذا الكتاب
عن  وطار إذا قوي¼ جنح الطري½: يقال. بال: بفتح اجليم وكسرها مبعىن: اجلناح] جناح النجاح [:قوله  )٣(

جناح اخلالص من : واملراد ،خالصی ورستگاری يافتن: والنجاح بفتح النون مبعىن. واجلمع أجنحة، الوكر
 . ح١٢. ظلمة اجلهل

والرحراح مبعىن . حيتمل أن يكون مبعىن االرتياح وهو النشاط: قيل، الراح مرفوع] رحراحراح  [:قوله  )٤(
 . ح١٢. هو للصيب سبب نشاط كثري: أي، الواسع

وهي عبارة ، بفتح امليم وكسر العني واِملعدة مبعىن واحد: املعدة] ويف معدته حني راح مثل تفّاح [:قوله  )٥(
إذا قرأ الصيب هذا : يعين: مثل التفّاح: وقوله. بات: راح أي: وقوله، ت واللّذّاتعن القوة اجلامعة لإلدراكا

ووجه التشبيه بني هذا الكتاب . الكتاب واستقر معناه يف ذهنه يقوي به كما يقوي اإلنسان بالتفّاح أو الراح
 . ح١٢. والتفاح والراح هو املنفعة

أعتصم، وتقدمي اجلار وارور إما للشرف أو : اجلار وارور متعلّق بقوله]: وباهللا أعتصم [:قوله  )٦(
 . ح ملخصا١٢ً. لالهتمام أو لالختصاص أو للحصر

ضرب ½حد على ¼ وصم يصم½:  يقال¼أعتصم½ـق بمتعلِّ¼ عما يصم½:  يف قوله¼ما½] عما يصم [:قوله  )٧(
 . بتصرففو ، ش ح١٢ ¼إعالله½ـ كفأعلّ¼ دِعيو½م كوِصأصله ي و¼عاب يعيب½: مبعىن¼ يضرب

ويف تقدمي اجلار . أطلب اإلعانة من اهللا تعاىل: أي. ¼أستعني منه½: ويف بعض النسخ]: به أستعني [:قوله )٨(
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املعنيونعم )١( املوٰىل نعموهو 

النصري أي

 )٤(أنّ الصراف)٣(أسعدك اهللا تعاىل)٢(ماعلَ .
 ...............................................)٦( األوزانمعرفةيف )٥(حيتاج

                                                

االستعانة باحلقيقة، وأما بااز : أي. باهللا أستعني ال بغريه: وارور ما مر يف ما مر؛ فاملعىن على احلصر
ال جيوز االستعانة بغري : فإن قيل. صلى اهللا تعاىل عليه وسلمه األكرم ده الصاحلني وغريهم خصوصاً بنبيفجائز بعبا

﴿يا أَيها الَِّذين : فما جياب عن هذه اآلية: ؟ قلنا]٥: الفاحتة[﴾﴿ِإياك نعبد وِإياك نستِعني: اهللا تعاىل ِلما يف الفاحتة
أنّ االستعانة بغري اهللا تعاىل ال جيوز حقيقةً : والتطبيق بينهما] ٢/١٥٢:البقرة[اآلية  ِبالصبِر والصالَِة﴾آمنواْ استِعينواْ

﴿ولَو أَنهم ِإذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ  :وأما جمازاً فجائز، كما قال تعاىل
وهذا احلكم باق اليوم كما يف التفاسري وكتب الفقه يف باب زيارة النيب ] ٤/٦٤:النساء[وجدواْ اللّه تواباً رِحيماً﴾لَ

. فإنّ األنبياء أحياء يف قبورهم يرزقون،  قد مات ظاهراًصلى اهللا تعاىل عليه وسلم مع أنه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
فنعوذ باهللا من الشيطان . "ابن ماجه"  أخرجه¼فَنِبي اِهللا حي يرزق½: عاىل عليه وسلمصلى اهللا تقال رسول اهللا 
 . ح١٢. سوس يف صدور الناس بغض حبيبه الكرمي عليه أكرم الصالة والتسليموالرجيم الذي ي

وحده ولكن جيوز إطالقه صاحب العبد وههنا نكرر أنّ املوىل حقيقةً هو اهللا تعاىل : أي]: ٰاملوىل [:قوله  )١(
وبعض جهالء . ¼موالَهفَعِلي موالَه من كُنت ½: صلى اهللا تعاىل عليه وسلمعلى الناس كما قال رسول اهللا 

 .القادري. احلديث ال جيوزون إطالق املوىل على العباد جمازاً وهو خطأهم
:  وقال العالّمة ش،ح١٢.   إليقاظ الغافلني على نكتة؛للتنبيه وهي كلمة تذكر يف أول الكالم¼ اعلم½كلمة   )٢(

 . ش١٢. إحضاراً لذهن املخاطب وترغيباً له يف استماع ما يعقبه مث دعا له) اعلم: (فقال
للتفاؤل ؛ والتعبري بلفظ املاضي. ¼اف إخلأنّ الصر½ومعموله وهو ¼ اعلم½مجلة دعائية معترضة وقعت بني   )٣(

 .ح١٢. لواقعوإن كان مستقبالً يف ا
وإما تفاؤالً ، نّ من أراد أن يكون صرافاًأ: عنه به إما بتأويل اإلرادة أيوإنما عبر ، الشارع يف الصرف: أي  )٤(

﴿ِإني أَراِني أَعِصر : وإما بـاعتبار ما يؤول إليه، كما يف قـوله تعاىل، كأنه حني شرع صار صرافاً
 . ف١٢. العنبواملعصور ] ٣٦ :يوسف[خمراً﴾

 . ف١٢ليدلّ على التجدد ؛ دون حمتاج  )٥(
 .ش ١٢املوزونات اجلزئية اليت هي الغاية والغرض من حتصيل  الصرف : أي  )٦(



 
 



، )٦(واملثال، )٥(واملهموز، )٤(واملضاعف، )٣(الصحيح: )٢(أبواب)١(إىل سبعة
وهي )٨( تسعة أشياء من كل مصدر واشتقاق. )٧(واللفيف، والناقص،  واألجوف

                                                

ألنّ كلّ كلمة ال خيلو إما أن يكون يف تركيب حروفها حرف علّة أو ؛ إنما احنصرت األبواب يف سبعة  )١(
وإن كان األول فال خيلو من أن يكون ذلك على ، اين فهو الصحيحفإن كان الثّ، ملحق حروف علّة أو ال

¼ مثاالً½ألنه إن كان يف مقابلة الفاء يسمى ؛ سبيل االنفراد أو على سبيل االجتماع فاألول على ثالثة أقسام
 وإن كان على سبيل¼ ناقصاً½وإن كان يف مقابلة الالم يسمى ¼ أجوف½ان يف مقابلة العني يسمى وإن ك

علّة فال الوأما إذا كان ملحقاً حبرف ، هذا إذا كان يف تركيب حروفها حرف علّة، ¼اللّفيف½االجتماع فهو 
وإن كان ¼ املهموز½فإن كان األول فهو ، خيلو إما أن يكون على سبيل االنفراد أو على سبيل االجتماع

 .ح١٢. ¼املضاعف½الثّاين فهو 
وما يقال من أنّ العاِلم بالفعل حيتاج إليها أيضاً؛ المتناع ،  فما ظنك بغريهأنواع من أنواع املوزونات: أي  )٢(

إذ ال يقال يف متعارف اللغة ِلمن ؛ فليس مما يعتد به عرفاً، حصول الشيء بدون شرائطه وما يتوقّف عليه
 ش١٢. كان حمتاجاً حني لَم يكن حاصالً: بل يقال، إنه حيتاج إىل شرائطه: حصل املطلوب

 .ح١٢. ألنه ال تغير فيه واألصل هو اإلبقاء؛ إنما قدم الصحيح على املضاعف وغريه  )٣(
ألنّ اهلمزة من ؛ ألنه أخف وأكثر مشاةً بالصحيح خبالف املهموز؛ إنما قدم املضاعف على املهموز  )٤(

 . ح١٢. ملحقات حروف العلّة
ألنها حرف صحيح ؛ لقوا منها؛ مزة من ملحقات حروف العلّةإنما قدم املهموز على املعتلّ وإن كان اهل  )٥(

 ح١٢. لحركاتلقابل 
 ح١٢. وكذلك تقدمي األجوف على الناقص، لتقدم حرف العلّة فيها؛ إنما قدم املثال على األجوف  )٦(
واألوىل ، ف الرفعلعدم االحتياج إىل احملذوف خبال؛ واجلر أوىل، باجلر والرفع] اللفيف...الصحيح [:قوله  )٧(

أحدها : وأما الرفع فعلى اخلربية للمبتدأ احملذوف أي¼ سبعة أبواب½أما اجلر فعلى البدلية من ، عدم احلذف
 .ح١٢. الصحيح إخل

¼ اشتقاق½و: وقال يف ف. ش١٢. إخراج تسعة أشياء من كلّ مصدر إما بواسطة أو بدوا: أي: اشتقاق  )٨(
 عليه يرد: فإن قلت، شياء من كلّ مصدرمعناه إىل معرفة اشتقاق تسعة أ، بوابسبعة أ: عطف على قوله
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ارعواملضاملاضي   والزمان  الفاعل واملفعول واملكان وامسي واألمر والنهي  
 .)١( أبواب سبعةفكسرته على ، واآللة

 

                                                

املراد من اشتقاق تسعة أشياء اشتقاقها منه إن : ؟ قلت¼ويح½و¼ ويل½املصادر الّيت ال يشتق منها شيء كـ
من املصدر ألنّ ما يشتق ؛ وإنما احنصر االشتقاق يف التسعة، وحيتمل أن يكون بناء على الغالب، وجدت

إما أن يكون فعالً أو امساً، فإن كان فعالً فال خيلو من أن يكون إخبارياً أو إنشائياً فإن كان إخبارياً فإن لَّم 
وإن كان إنشائياً ، وإن تعاقب فهو املستقبل، يتعاقب يف أوله الزوائد األربع وهي حروف أتني فهو املاضي

وإن كان امساً فإن دلّ على ذاِت من ، إن دلّ على ترك الفعل فهو النهيو، فإن دلّ على طلب الفعل فهو األمر
وإن دلّ على ما وقع ، وإن دلّ على ذاِت من وقع عليه الفعل فهو اسم مفعول، قام به الفعل فهو اسم الفاعل

 الفعل وإن دلّ على ما وقع، مانوإن كان زماناً فهو اسم الز، كانفيه الفعل؛ فإن كان مكاناً فهو اسم امل
 .ف١٢. بسببه فهو اسم اآللة

  .ح١٢. مجعت هذا الكتاب أو جعلته مشتمالً على سبعة أبواب: أي  )١(

املراد من اشتقاق تسعة أشياء اشتقاقها منه إن : ؟ قلت¼ويح½و¼ ويل½املصادر الّيت ال يشتق منها شيء كـ
ألنّ ما يشتق من املصدر ؛ وإنما احنصر االشتقاق يف التسعة، كون بناء على الغالبوحيتمل أن ي، وجدت

إما أن يكون فعالً أو امساً، فإن كان فعالً فال خيلو من أن يكون إخبارياً أو إنشائياً فإن كان إخبارياً فإن لَّم 
وإن كان إنشائياً ، قب فهو املستقبلوإن تعا، يتعاقب يف أوله الزوائد األربع وهي حروف أتني فهو املاضي

وإن كان امساً فإن دلّ على ذاِت ، وإن دلّ على ترك الفعل فهو النهي، فإن دلّ على طلب الفعل فهو األمر
وإن دلّ على ما ، وإن دلّ على ذاِت من وقع عليه الفعل فهو اسم مفعول، من قام به الفعل فهو اسم الفاعل
وإن دلّ على ما وقع ، وإن كان زماناً فهو اسم الزمان، ناً فهو اسم املكانوقع فيه الفعل؛ فإن كان مكا

 .ف١٢. الفعل بسببه فهو اسم اآللة
 .ح١٢. مجعت هذا الكتاب أو جعلته مشتمالً على سبعة أبواب: أي    )١(



 
 



)١( 

 )٢(وتضعيف  علّة هو الذي ليس يف مقابلة الفاء والعني والالم حرف: الصحيح
اختص مل: فإن قيل. )٣(الضرب: حنو، ومهزة

الباقية احلروف بني من

 ؟واملعيارللوزن الفاء والعني والالم 
الشفةحىت يكون فيه من حروف : قلنا

الفاء هي

والوسط 
الالم هي

شيء العني هيواحللق 
: افقولن نفقلنا. )٤(حرف أي

                                                

لسالمتها عن ؛ وكانت أبنية الصحيح تستحق التقدمي، بنيةولَما كان املقصود األصلي البحثَ عن أحوال األ  )١(
  .ش١٢. التغيرات الكثرية وكوا مقيساً عليها لسائرها قدم باب الصحيح

 القادري١٢. ¼حرف علّة½بالرفع عطف على   )٢(

اما فال يكون ولَما كان حروف العلّة والتضعيف مشهوراً معلوماً فيما بينهم لَم يلتفت املصنف إىل بي  )٣(
ألنه معرف واملعرف ال بد أن ؛ وقد اعترض بأنّ التعريف حقّه أن يكون بأمر وجودي، التعريف باهول

ألنّ الّذي ال يكون موجوداً بنفسه ؛ إنّ املعدوم ال يصلح أن يكون مقوماً للماهية: إذ يقال؛ يكون وجودياً
بأنّ املعدوم جيوز به : وأجيب، املعرف من حيث املعرفةإذ وجوده سبب لوجود ؛ كيف يعرف غريه

، فالصحيح كذلك، العمي عدم البصر: حنو، التعريف إذا لَم يكن طريق معرفة الشيء سوى هذا املعدوم
وأما عند البعض فتعريف الساِلم ،  أنّ الصحيح والساِلم متحدان يف الصدق وال فرق بينهما عند املصنفاعلم

فبينهما عموم وخصوص ، ما لَم يكن فيه حرف علّة وتضعيف فحسب: وتعريف الصحيح، هو املذكور
لترتب أحكام ؛  أنّ اشتراط خلوه عن التضعيف واهلمزةاعلم مثّ، إذ كلّ ساِلم صحيح من غري عكس؛ مطلق

 ح١٢. حروف العلّة من اإلبدال واحلذف عليهما
نافيه وجود هذه احلروف يف غريه كما أنّ كونه شامالً  للوزن وال ي¼فعل½وهذا وجه مستقلّ الختصاص   )٤(

 ¼علم½لألفعال وجه آخر له مستقلّ وال ينافيه مشول غريه إياها لكن إذا طلب هلذا الوجه مرجح على حنو 
 فيجعل كثرة ¼عمل½وإذا طلب املرجح على ، ¼جعل½جعل الوجه اآلخر مرجحاً كعكسه على حنو 

واختص : وإنما لَم يقل¼ علم½وعمل من باب ¼ فتح½ من باب ¼فعل½ألنّ ؛ اًاالستعمال وفتح العني مرجح
: ليمكن كونه وزناً للمتحركات باحلركات املختلفة من حنو؛  للوزن واحتاج إىل تفصيل حروف¼فَعلَ½
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األشياء منهالضرب مصدر يتولّد 
املصدر ذلك من أي

التسعة 
املذكورة

 عند العمل يف الاالشتقاقيف )١(وهو أصل، 
لداللتهالفعل متعدد؛  ومفهوم احلدث وهوواحد املصدر معىن أيمفهومهصريني؛ ألنّ الِب

الوضع حبسب

 على احلدث 
 يكون أصالً االشتقاق يفلألفعال أصالً املصدركانوإذا ، )٢(والواحد قبل املتعدد، مضارعاً أو كان ماضياًوالزمان
مصدر؛ : ويقال له، )٣( اسم واالسم مستغٍن عن الفعلاملصدرألنه أيضاً؛ واألفعال أيملتعلّقاا

                                                

نية  ويزاد يف الرباعي الم ثا¼نحس½ و¼معِل½ ملا صلح لكونه وزناً لـ¼فَعلَ½إذ لو قال ؛ ضرب وعلم وحسن
وإنما يزاد الالم ، ٌجحمِرش:  يف حنو¼فَعلَِللٌ½: حنو، والم ثالثة يف اخلماسي، ٌجعفر:  يف حنو¼ٌفَعلَل½حنو 

  ش١٢.ألنّ الزيادة باآلخر أوىل، فاألوىل أن يزاد من جنس اآلخر؛ دون غريه

صدر اهول أصل للفعل وامل، للفعل معلوماً كان أو جمهوالً فاملصدر املعلوم أصل للفعل املعلوم  )١(
  ف١٢.اهول

 أنّ البصريني والكوفيني اختلفوا فيما بينهم أنّ املصدر أصل أو الفعل؛ فذهب البصريون إىل أصالة املصدر اعلمو  )٢(
 ولكلّ واحد من الطائفتني دالئل متسكوا ا يف إثبات مطلوم، أما دالئل البصريني، والكوفيون إىل أصالة الفعل

أنّ : ألنه يدلّ على احلدث والزمان يعين؛ أنّ مفهوم املصدر واحد وهو احلدث ومفهوم الفعل متعدد: فمنها
إنّ الواحد قبل املتعدد، : أو يقال، واملزيد فرع على املزيد عليه، مفهوم الفعل احلدث مع أمر زائد وهو الزمان

وبيان ذلك أنّ الواحد مفرد واملتعدد مركّب ،  بالزيادةفيكون االسم أصالً من الفعل فال شك يف فرعية ما حصل
ألنّ السبق من خاصة ؛ واملفرد سابق على املركّب فما كان سابقاً جعله أصالً أوىل من جعل الالحق أصالً

: فإن قيل. فلو جعل الفعل أصالً كما قال الكوفيون يلزم فساد الوضع، واالجتناب عنه واجب، كذا قيل، األصل
قد اختلفوا يف : فِلم لَم يذكر النسبة إىل الفاعل؟ قلنا، والنسبة إىل فاعل ما، والزمان،  الفعل ثالثة؛ احلدثمفهوم

النسبة إىل فاعل ما معتربة يف مدلول : وقيل، النسبة إىل فاعل معين معتربة يف مدلول الفعل: النسبة إىل الفاعل فقيل
ختالف يف مدلوليتهما فلما كانت النسبة خمتلفة لَم يتعرض إىل ذكر فإنه ال ا؛ خبالف احلدث والزمان، الفعل

  ح١٢. إثنان: ولَم يقل، متعدد: النسبة وتركه من البني رعاية للمذهبني، فلهذا قال

والفعل ، ألنّ التركيب من امسني يفيد؛ غري حمتاج إليه يف اإلفادة اليت هي الغرض من وضع األلفاظ: أي  )٣(
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 تناسباً يف املتعايريناللفظنيهو أن جتد بني )٢(واالشِتقاق، )١( تصدر عنهاملذكورةاألشياء السبعةهذهألنّ 
تناسب بينهماوهو أن يكون : أوهلاصغري؛ )٤( على ثالثة أنواعالشتقاقا أيوهو، واملعىن)٣(اللفظ

اللفظني بني أي
 

 وهو أن يكون بينهما: ثانيهاوكبري، املصدرالضرب من ماضياًضرب: حنو، رتيبيف احلروف والت
                                                

وال شك أنّ احملتاج إليه أصل ، ألنّ التركيب من فعلني بدون االسم ال يفيد؛ ىل االسمحمتاج فيها إ
ألنّ األصالة يف اإلفادة عند التركيب ال يستلزم التقدم يف الوضع والكالم ؛ للمحتاج، وفيه أيضاً نظر

 ش١٢. فيه
؛ الً إنما مسي باسم املصدرمث¼ ضرب½موضع الصدور ف: عما صدق عليه املصدر، فإنّ معىن املصدر: أي  )١(

فِلم ال جيوز ، ألنّ باب ااز مفتوح؛ وفيه أيضاً نظر، لكونه موضع صدور ضرب وغريه من األشياء الثمانية
أو يكون ، أو يكون مبعىن الصادر كااز مبعىن اجلائز، أن يكون لفظ املصدر مصدراً ميمياً مبعىن الصدور

كلّ : واحلجة القوية هلم أنّ يقولوا، ع هذا االحتمال ال حجة للبصريني فيهوم، مبعىن مصدرية كضرب األمري
، كالباب من الساج، فرع يصاغ من أصل ينبغي أن يكون فيه ما يف األصل مع زيادة هي الغرض من الصوغ

رض من وضع واخلامت من الفضة، هكذا حال الفعل فيه معىن املصدر مع زيادة أحد األزمنة الثالثة اليت هي الغ
لكنهم طلبوا بيان زمان الفعل ، نسبةُ الضرب إىل زيد، ¼ ضربِلزيدٍٍ½: ألنه كان حيصل يف حنو قولك؛ الفعل

 ١٢. على احلدث وبوزنه على الزمان: على وجه أخصر فوضعوا الفعل الدالّ جبوهرحروفه على املصدر أي
 ش

  ح١٢. استخراج لفظ من لفظ آخر: واملراد¼  وشگافنتدن کرہپار½: افتعال من الشق مبعىن: االشتقاق  )٢(
، ، والتناسب يف خمرج حروف اللفظٌ وضاربٌضرب: حنو، وهو يتناول التناسب يف نفس حروف اللفظ  )٣(

 . ف١٢. ¼نعق ونهق½: حنو
فالثّاين هو ، جاًألنه ال خيلو إما أن يكون حروف املشتق من جنس حروف املشتق منه ذاتاً أو خمر؛ وذلك  )٤(

واألول ال خيلو إما أن يكون على ترتيب حروف املشتق منه أو على خالف الترتيب فاألول هو ، األكرب
ألنه هو : أو يقال، ولَما كان الصغري أقرب تناوالً للمبتدي قدمه على أخويه، والثاين هو الكبري، الصغري

 . ح١٢. املقصود عند البصريني، فلهذا قدمه



 
 



الترتيب دون اللفظ يفتناسب  وهو أن : )٢(وثالثهاوأكرب، )١( من اجلذبالباء بتقدميجبذ: حنو، املعىن يف املوافقة مع كان سواء
 من قعن: حنو،  دون احلروف والترتيب املخرج بينهما تناسب يف يكون
النوقال . )٤(صغري ٌذكور هاهنا اشتقاق امل االشتقاقواملراد من . )٣(ِقه

إلعالل املصدر )٦(وسببمدار)٥(؛ ألنّ إعاللهفرعا واملصدرأصالً الفعلينبغي أن يكون : الكوفيون
                                                

، واألول اإلخالل ¼الثلب½من ¼ ثلم½: حنو، أو مع املناسبة فيه بدون املوافقة، ومها متوافقان يف املعىن  )١(
 . ش١٢. فهما متناسبان يف املعىن، باحلائط والثاين اإلخالل بالعرض

، لعدم اتحاد احلروف؛ نهقمشتق من ال¼ نعق½إذ ال يفهم ببداهة الفهم أنّ ؛ ألنه أبعد من الفهم؛ إنما مسي به  )٢(
 . ح١٢. بل بالتأمل القوي يفهم ذلك

إذ العني ؛ وتناسبهما يف املخرج ظاهر، فهما متناسبان يف املعىن، والثاين صوت احلمار، األول صوت الغراب  )٣(
ف مع الترتيب ألنه إن اعترب املوافقة يف احلرو؛ ويعلم من تعريفاا وجه احلصر فيها، واهلاء كالمها من احللق

وإن اعترب املوافقة يف احلروف ، لكفاية تأمل قليل يف العلم باالشتقاق فيه بسبب قلّة العمل؛ مسي به، فهو صغري
وإن اعترب عدم ، الحتياجه إىل تأمل كثري يف العلم باالشتقاق بسبب كثرة العمل فيه؛ بدون الترتيب فهو كبري

 . ش١٢.  تأمل أكثر يف العلم باالشتقاق بسبب تبدل احلروف فيهالحتياجه إىل؛ تناسب احلروف فهو أكرب
فما الفائدة حينئذ يف تعريف مطلق : فإن قلت، أما غريه فيجوز أن يجعل كلّ منها أصالً باالتفاق: قيل  )٤(

زه فض: االشتقاق مثّ تقسيمه إىل ثالثة أنواع؟ قلتضاح املراد عند املبتدي ومتيزالفائدة زيادة اتإذ ؛ ل متي
املراد من االشتقاق املطلق املذكور : وميكن أن يقال، معرفة حقيقة النوع إنما هي مبعرفة جنسه وفصله

على معىن أنّ الغرض من تعريف االشتقاق املطلق معرفة االشتقاق الصغري على ، اشتقاق صغري: املعرف
 . ف١٢. لكن األول أوفق، حذف املضاف يف املوضعني

وقد يكون ، ¼قال½وهو قد يكون بالقلب،كما يف ، هو تغيري حرف العلّة للتخفيف]: اإلعالل [:هقول  )٥(
 .ف١٢.¼ يقول½وقد يكون باإلسكان، كما يف ¼ قلت½باحلذف، كما يف 

 بفتح الواو فأعلّ ¼ٌمدور½أصله ¼ دار يدور½سبب يثبت األثر بثبوته وينتفي بانتفائه، وهو مصدر ميمي من : أي  )٦(
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 ففي  عدماًوأما )٥(ِقياماً)٤(وقَام)٣( ِعدةًيوِعد أصلهيِعدأما وجوداً ففي ، )٢(وعدماً)١(وجوداً
تدلّ على أصالته وأيضاً يؤكّد الفعل )٧(تهومداري، )٦(يوجلُ وجالً وقَاوم ِقواماً

 من متبوع ألنهأصل الكاف بفتحواملؤكَّد. )٩(وهو مبرتلة ضربت ضربت، )٨(ضربت ضرباً: حنو، باملصدربه
 مشرب:  كما قالوا الفعلمصدر؛ لكونه مصدوراً عن : للمصدرلهويقال )١٠(الكاف بكسراملؤكِّد

                                                

 . ف١٢. بالنقل والقلب
 . ش١٢. إن وجد إعالل الفعل وجد إعالل املصدر: أي، من جهة الوجود: أي  )١(
والدوران ترتب الشيء على ما له صلوح ، نّ عدم إعالل الفعل عدم إعالل املصدرأ: أي، مدار عدماً: أي  )٢(

 . ش١٢. ¼املدار½ترتب عليه والشيء الثاين امل، ¼الدائر½ومسي الشيء األول املترتب ، العلّية
¼ وعدة½حذف من ،  لعلّة توجب احلذف¼يوِعد½ولَما حذف الواو من ، ¼ِوعدةٌ½: أصله¼ يِعد½هي مصدر   )٣(

 . ش١٢. وإن لَم توجد فيها تلك العلّة؛ تبعاً له
 . ف١٢. ¼قَام½لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار ؛ فقلبت الواو ألفاً، ¼قَوم½: أصله  )٤(
فقصد بقلب الواو تبعاً لفعله ال لوجود موجب اإلعالل لكن لَما كان ما قبلها مكسوراً قُلبت ، ¼ِقواماً½: أصله  )٥(

 . ف١٢. ياًء ال ألفاً، فيكون املصدر تابعاً لفعله يف مطلق اإلعالل
 . ش١٢. فلما لَم يعلّ الفعالن لَم يعلّ املصدران تبعاً هلما  )٦(
مدارية الفعل فيهما يف اإلعالل تدلّ على كون الفعل أصالً واملصدر فرعاً حاصل هذا الدليل أنّ املصدر لو : أي  )٧(

وإذا كان تابعاً عِلمنا أنه ليس ، ألنّ األصل ال يتبع الفرع؛ كان أصالً من الفعل لَما كان تابعاً للفعل يف اإلعالل
 . ح١٢. الل صار فرعاً عليه فصار املتبوع أصالً والتابع فرعاًألنّ الشيء إذا تبع غريه يف الصحة واإلع؛ بأصل

 . ش١٢. ضربت: فإنّ ضرباً مصدر مؤكِّد للفعل أعين  )٨(
تأكيداً لفظياً، كما كان ¼ ضربت½مؤكِّداً ل¼ ضرباً½فيكون ، ألنّ معىن التركيبني واحد؛ بتكرير الفعل  )٩(

 . ش١٢. الثاينّ مؤكِّداً له كذلك¼ ضربت½
أنّ املصدر قد يقع تأكيداً : وتقرير ذلك، فهذا دليل ثاٍن على أصالة الفعل وفرعية املصدر عند الكوفيني  )١٠(
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ذْبعكَبروم ب:  أي فَاِرهكُوروب ومرشمقلنا يف . )١(مإعالل : الكوفيني أيجوا
٢(ةاملصدر للمشاكلة ال للمداري(ِعدكحذف الواو يف ت)٣( واهلمزِة يفكِْرميكرم نت)٤( ،

                                                

فيكون املصدر ، والتأكيد فرع املؤكَّد، ألنّ التأكيد تابع للمتبوع؛ ¼ضربت ضرباً½: للفعل، كما يف قولنا
 . ح١٢. فرعاً عن الفعل

أنّ : وتقرير ذلك، ة الفعل وفرعية املصدر بطريق املعارضة للبصرينيهذا دليل ثالث للكوفيني على أصال  )١(
 وهو ظرف ¼مفْعلٌ½ألنه ؛ إن هذه األشياء تصدر عنه: البصريني لَما قالوا يف وجه تسمية املصدر مصدراً

: فأجاب الكوفيون عن ذلك بطريق املعارضة. مبعىن صدور الفعل فيكون املصدر حملَّ صدور األشياء عنه
:  وهو مصدر ميمي مبعىن¼ مفْعلٌ½بأن تسمية املصدر مصدراً ليست باعتبار ما زعمتم بل باعتبار أنه 

مثّ أشار إىل دليل ، ، فثبت أنّ املصدر فرع للفعل¼املصدور عن الفعل½: املفعول، فيكون املصدر مبعىن
 ¼مفْعلٌ½ وقد يذكر ¼مفْعلٌ½ املصدر أنّ: وبيانه. ¼مشرب عذب إىل آخره½: كما قالوا: إثبات املعارضة بقوله

مركوب :  أي¼ فاِرهمركَب½، ومشروب عذب:  أي¼شرب عذبم½: كما يف قول العرب، ويراد به املفعول
وال يصح أن يكون املشرب يف ، فيكون فرعاً له ال حمالة، فكذلك املصدر مبعىن املصدور عن الفعل. فاره

وكذلك ، وهي ليست بعذب بل العذب إنما هو املاء،  حملّه القصعة مثالًألنّ؛ حملّ الشرب: قوهلم مبعىن
 أنّ اعلممث . وهو مركوب، وهو ليس بفاره بل الفاره هو الفرس، ألنّ حملّ الركوب هو السرج؛ املَركَب

وما ، الكاف مبعىن املثل وهو منصوب احمللّ على أنه صفة للمصدر احملذوف¼ ...كما قالوا إخل½: قوله
ألنه ؛ ¼مصدر½: يقال للمصدر: أي، ¼مثل½وهو وما بعده جمرور احمللّ على أنه مضاف إليه لـ، صدريةم

 . ح١٢. ¼إخل.. مشرب عذب½: قوالً مثل قوهلم. إخل.. مصدور
املوافقة واالطّراد يف اإلعالل بسبب املناسبة بينهما يف : إعالل املصدر إذا أعلّ فعله إنما هو للمشاكلة أي  )٢(

ِاعشوشب ½و ¼ى رمياًرٰم½: حنو، وهلذا قد يعلّ كلّ منهما بدون إعالل اآلخر، ال للمدارية، للّفظ واملعىنا
 . ش١٢. ، فال تدلّ األصالة يف اإلعالل على األصالة يف االشتقاق¼ِاعِشيشاباً

لئال : أي، ¼يعد½سرة موافقة لوباقي صيغ املضارع الّيت ال يقع الواو فيها بني ياء وك، بنقطتني من فوق  )٣(
 . ف١٢. خيتلف بناء املضارع بل جيري على وترية واحدة وإن لَم يوجد موجب احلذف

وقال صاحب . القادري. ¼يكِْرم½:  بالتحتانية"ف" ويف "ش"ويف شرح العالّمة ،  بالفوقانية¼تكِْرم½:"ح"يف   )٤(
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يف اإلعراب كما يف   تدلبلال تدلّ على األصالة يف االشتقاق   الكاف بفتحواملؤكّدية
من باب جرى )٢( عذب ومركب فاره مشرب: وقوهلم، )١(جاءين زيد زيد

هرالن٣( وسال امليزاب(. 
                                                

 وسائر متصرفاا من الفاعل واملفعول ¼كِْرمأُ½وباقي صيغ املضارع سوى ، بنقطتني من حتت": ف"
 . ف١٢. ليطّرد الباب: أي، ¼أُكِْرم½ـوغريمها وإن مل يوجد فيها علّة احلذف وهي اجتماع اهلمزتني موافقة ل

أنّ : وبيان اجلواب. ¼إخل.. وأيضاً يؤكّد الفعل½: هذا اجلواب الثاين عن التمسك الثاين للكوفية وهو قوهلم  )١(
جاءين زيد ½: ؤكّدية ال تدلّ على أصالة الفعل وفرعية املصدر يف االشتقاق بل يف اإلعراب، كما يف قولهامل
وقد خيطر ببايل أنّ مدعى الكوفية ، ، فإنّ زيداً الثاين تأكيد لألول وليس مبشتق منه بل هو فرع لألول¼زيد

 بدليل هو كون املصدر تأكيداً للفعل والتأكيد يدلّ هو أصالة الفعل يف االشتقاق ال مطلقاً مثّ أثبت مدعاهم
ليس ِمما يصح أن ¼ زيد½إذ ؛  ليس بشيء¼جاءين زيد زيد½: على الفرعية يف االشتقاق، فنقض البصرية بقوهلم

وإنما املدعى اشتقاق الثاين من األول فيما يصح أن يشتق أحدها من ، لكونه من اجلوامد؛ يشتق منه شيء
 . ح١٢. بأنّ مبىن استدالل الكوفية هو التأكيد فقط مطلقاً: تأمل، وميكن اجلواباآلخر 

ليس حبقيقة يف معىن املشروب واملركوب اتفاقاً بأنّ وضع لفظ املشرب مبعىن املشروب ولفظ املركب   )٢(
وب حىت مبعىن املركوب، فيكون لفظ املشرب مرادفاً للفظ املشروب ولفظ املركب مرادفاً للفظ املرك

جرى ½يكون لفظ املصدر أيضاً حقيقةً يف معىن املصدور ومرادفاً للفظ املصدور به بل يكون ذلك من باب 
 . ش١٢). ااز: أي(¼ سال امليزاب½و¼ النهر

بأنّ املفعل يكون مبعىن املفعول كاملشرب : لَما متسكت الكوفية: هذه جواب عن التمسك الثالث يعين  )٣(
وكذلك املصدر مبعىن ، إذ العذب والفاره ليس إالّ إيامها؛ ب واملركب مبعىن املركوبمبعىن املشرو

بأنّ هذا القول من قبيل اإلسناد : املصدور عن الفعل، فيكون فرعاً، فأجاب املصنف عن هذا التمسك
ب واملركب مبعىن املشر: أنا ال نسلّم أنّ قوهلم: وتوجيه ذلك، اازي، فال اعتبار له بكونه متمسكاً به

ونسب إليهما العذوبية والفراهية جمازاً، ، املشروب واملركوب بل املراد موضع الشرب وحملّ الركوب
فبقي ، اء، فهو من قبيل ذكر احمللّ وإرادة احلالّكما نسب اجلري إىل النهر جمازاً وإنما اجلاري هو امل
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: حنو، )٢( إىل اثنني وثالثني باباًصدرذلك امليرتقيوهو عند سيبويه ، )١( كثرياردالثالثيومصدر 
يان ولَ)٥(عوى وذكرى وبشرىود)٤(درةشدة وكُ وِن، ورمحة)٣(غلسق وشتل وِفقَ

 ..................................................)٦(زوان ونوغُفران وِحرمان
                                                

 . ح١٢. وال يقبله السماع ال يؤلّفه الطبائع ،املصدر مبعىن املصدور بال نظري
 . ف١٢. وأما مصدر غري الثالثي ارد فله ضبط وقياس، سماعي ال ضبط له: أي  )١(
عينه إما ساكن أو متحرك، فإن كان ساكناً فإما أن يكون بزيادة شيء أو لَم يكن : بناًء وضبطه أن تقول: أي  )٢(

 . ش١٢. فإن لَم يكن بزيادة شيء فالفاء منه إما مفتوح أو مكسور أو مضموم
: وسكون التاء مبعىنبفتح القاف : القتل.  باحلركات الثالثة يف الفاء مع سكون العني¼فعل½على وزن : أي  )٣(

من حد  ¼مدن از فرمان خدا تعالیٰآرون يب½: بكسر الفاء وسكون السني معناه: والفسق. ¼نصر½من حد ¼ شنتک½
 . ح١٢. ¼فتح½من حد   ¼ےشغول شدن بکارم½: بضم الشني وسكون الغني املعجمة معناه: والشغل. ¼نصر½

: بفتح الراء وسكون احلاء املهملتني معناه: الرمحة. ء مع سكون العني باحلركات الثالثة يف الفا¼لةعِف½على وزن   )٤(
بكسر النون وسكون الشني : ، والِنشدة¼مسع يسمع½ على حد ¼رحم يرحم½من ¼ ربانی کردنهخشودن ومب½

:  والكُدرة،¼مسع يسمع½من :  وقيل¼نصر ينصر½ على حد ¼نشد ينشد½من   ¼ستن گم شدہ راج½: املعجمة معناه
كدر يكدر½من ¼  شدنهيرت½:  الكاف وسكون الدال معناهبضم¼ ح١٢. ¼مسع يسمع½من :  وقيل¼نصر½ على حد . 

: بفتح الدال وسكون العني املهملتني معناه: الدعوى.  باحلركات الثالثة يف الفاء مع سكون العني¼لىعِف½على وزن   )٥(
 ادي½: بكسر الذال املعجمة وسكون الكاف معناه:  والذكرى،¼نصر½ على حد ¼دعا يدعو½من  ¼واندن وطلبيدنخ½

شارت دادن ومژدہ ب½: بضم الباء وسكون الشني املعجمة معناه:  وبشرى،¼نصر½ على حد ¼ذكر يذكر½من  ¼کردن
 . ح١٢. وكلّ من هذه الثالثة باأللف املقصورة. ¼نصر ينصر½ على حد ¼بشر يبشر½من   ¼دادن

ى لٰو½بفتح الالم وتشديد الياء املثناة التحتانية من : الليان.  الثالثة يف الفاء باحلركات¼فعالن½على وزن   )٦(
وافقت کردن م½: الليان:  وقيل¼علم يعلم½على حد  ¼رم شدنن½: اللي والليان: وقيل¼ پيچيدن½:  مبعىن¼يلِوي
الياء اجتمعت الواو و، ¼ٌانلَوي½: وأصله، ¼ضرب يضرب½قد حكي الِليان بكسر الالم أيضاً على حد ¼ دام را

: واحلرمان ،¼ليان½بت الواو ياًء فاجتمعت الياءاِن فأدغمت الياء يف الياء فصار وسبقت إحدامها بالسكون فقل
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ومدخل )٣( وسؤال وِصراف وذَهاب)٢(بة وسِرقَةلَ وهدى وغَ)١(ب وخِنق وِصغرلَوطَ
 .................................)٥( وزهادة وِدرايةة ومحِمد وِمسعاة)٤(ومرِجع

                                                

، ¼ضرب يضرب½ على حد ¼محرم حيِر½من ¼ حروم وب بهرہ شدنم½: بكسر احلاء املهملة وسكون الراء معناه
. ¼ضرب يضرب½ على حد ¼غفر يغفر½من ¼ دنيآمر ز½: فاء معناهبضم الغني املعجمة وسكون ال: وغفران
 . ح١٢. ¼نصر ينصر½ على حد ¼نزا يرتو½من ¼ ن برجستنيز زما½: بفتح النون والزاء املعجمة معناه: ونزوان

بفتح : اخلنق. ¼نصر ينصر½ على حد ¼طلب يطلب½ن باب م¼ زے رايلب کردن وجستن چط½بفتحتني مبعىن : الطلب  )١(
بكسر : ، والصغر"املغرب"اخلاء املعجمة وكسر النون وال يقال بالسكون وهو مصدر إذا حبس حلقه كذا يف 

 . ح١٢. ¼كرم يكرم½من صغر يصغر على حد ¼ رو شدنخ½: الصاد املهملة وفتح الغني املعجمة معناه
بت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما  فقل¼هدي½: على وزن فُعى بسكون الالم وباأللف املقصورة أصله: اهلدى  )٢(

¼ اہ راست نمودنر½:  معناه¼ىفُٰع½وحذفت األلف الجتماع الساكنني بني األلف والتنوين فصار وزنه ، قبلها
 هلبغ½: بفتح الغني املعجمة وبفتح الالم أيضاً معناه:  والغلَبة،¼ضرب يضرب½ على حد ¼هدى يهدي½من 

بفتح السني املهملة وكسر : والسِرقة. ¼ضرب يضرب½ على حد ¼بِلغ يبلَغَ½من ¼ کردن وزور آوردن
 . ح١٢. ¼ضرب يضرب½ على حد ¼سرق يسرق½من ¼ دزدی کردن½: الراء املهملة

من ¼ فتنر½: بفتح الذال املعجمة معناه: الذَهاب.  باحلركات الثالثة يف الفاء مع فتح العني¼فعال½كلّها على وزن   )٣(
ضرب ½ على حد ¼صرف يصرف½بكسر الصاد املهملة من : والصراف. ¼فتح يفتح½ى حد  عل¼ذهب يذهب½

الزيادة : الصرف: وقيل، الصرف والصراف مبعىن النقل والرد لغةً: وقيل، ¼شتن وگردانيدن وميل کردنگ½:  معناه¼يضرب
 . ح١٢.¼فتح يفتح½  على حد¼سأل يسأل½من ¼ دنيواسنت وپرسخ½: والسؤال بضم السني املهملة مبعىن، لغةً

نصر ½ على حد ¼دخل يدخل½بفتح امليم وسكون الدال املهملة وبفتح اخلاء املعجمة من :   املدخل  )٤(
بفتح امليم وسكون الراء املهملة وكسر : واملرجع. وقد جاء مبعىن املكان أيضاً¼ مدنآر د½:  مبعىن¼ينصر

 .ح١٢.¼از گشنتب½:  معناه¼ضرب يضرب½ على حد ¼رجع يرجع½اجليم من 
:  أصله¼ِمفِْعلَةٌ½بكسر امليم وسكون السني وفتح العني، واأللف الم الكلمة والتاء زائدة على وزن : املسعاة  )٥(

سعى يسعى مسعاةً ½بفتح امليم، من : املَسعاة: وقيل، لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ قلبت الياء ألفاً، ¼ِمسعيةٌ½
السعي يف الكرم : املسعاة: وقيل¼ عی کردن وويدن برائ  کارےس½: معناه ¼فتح يفتح½ على حد ¼وسعياً
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وجييء. )٢(ووِجيف وصهوبة)١( وقَبولولودخ

املصدر

 ،)٣( على امسي الفاعل واملفعول
                                                

بفتح امليم وسكون احلاء املهملة وبكسر امليم الثانية وفتح الدال والتاء الزائدة : واملَحِمدة. واجلود
. ¼ودن وخصلت نيک گرفتنست½:  معناه¼مسع يسمع½ على حد ¼محد حيمد½ من ¼ةٌلَِعفْم½على وزن 
 على حد ¼زهد يزهد½، من ¼عالةفَ½بفتح الزاء املعجمة وبفتح اهلاء املخفّفة أيضاً على وزن : والزهادة

أعرض : رغب عنه أي:  أي¼زهد عنه½: يقال¼ اخواهان شدنن½: أي¼ هد شدنزا½ مبعىن ¼مسع يسمع½
: درايةوال. ¼مسع½وأقبل إليه، من حد ، مال إليه: إذا رغب فيه أي، ¼زهد فيه½: وأيضاً يقال، عنه

 على ¼درى يدري½من ¼ انستن ودريافتند½: ، مبعىن¼ِفعالَةٌ½بكسر الدال وفتح الراء املهملتني على وزن 
 الباء وفتح الغني املعجمة، على وزن : والبغاية. ¼ضرب يضرب½حد بغى يبغو½، من ¼فُعالة½بضم¼ 

 تركه  ليس ¼البغاية½ أنّ لفظ اعلم¼ اغی شدب½: ، معناه¼نصر ينصر½على حد يف كثري من النسخ فاحلق
، خطأ، إنها داخلة يف الدراية بالكسر والضم: وما يقال، لئالّ يزيد األبنية على االثنني لثالثني؛ من البني

 . ح١٢.تأمل
آمدن درکارے ودر آوردن چيزے در در ½: بضم الدال املهملة واخلاء املعجمة املضمومة، مبعىن:   الدخول )١(

الفرق بني املدخل والدخول أنّ الدخول يتعدى وال يتعدى خبالف : قيل، د نصر ينصرعلى ح¼ چيزے
. ألنه مصدر وهو يف األغلب الزم؛  أنّ الدخول الزم"املنهل" و"املفصل"وذكر يف ، املدخل فإنه الزم قطعاً

 . ح١٢. ¼علم يعلم½على حد ¼  کردن وپذيرفتنقبول½: بفتح القاف مبعىن: والقبول
يدن ستور و پوش½: ، معناه¼كرم يكرم½ على حد ¼وجف يوجف½، من ¼عيلفَ½بفتح الواو على وزن : وجيفال  )٢(

 فحينئذ جييء ¼ضرب يضرب½من باب : وقيل¼  آمدہ استغير کردن نيزت½: وأيضاً مبعىن¼ تپيدن دل و بد بو شدن
جييء إالّ من مضموم العني يف املاضي ألنّ الفعيل الالزم ال ؛ وفيه نظر¼ وعد يِعد½ـ ك¼وجف يِجف½: مضارعه

.  مضموم العني كالنصر، تأمل¼كرم½ إىل ¼ضرب½قد نقل هذا الباب من : واملضارع، اللّهم إالّ أن يقال
، على حد ¼صهب يصهب½من ¼ وئ  سرخ شدنم½: ، مبعىن¼فُعولة½بضم الصاد املهملة، على وزن : والصهوبة

بفتح الصاد : الصهوبة: وقيل،  إذا خالط بياضه ومحرته وصار لونه كاحلمرة،أصهب اإلبل: يقال، ¼كرم يكرم½
 . ح١٢. لقلّته بالنسبة إىل ما تقدم؛  لكن أخر¼دخول½والقياس ذكرها مع ، قد جاء أيضاً

 . ش١٢. إالّ أنّ جميئه على وزن اسم الفاعل أقلّ من جميئه على وزن اسم املفعول  )٣(
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. ]٦ :القلم[)٢(﴾كُم الْمفْتونُي ِبأَ﴿ :وحنو قوله تعاىل)١( قائماً قُمت: حنو

وجييء
املصدر

 ..............................)٥(والتلْعاب)٤(التهدار:  حنو، )٣( للمبالغة
                                                

ال أنه فاعل حقيقةً يراد به معىن املصدر، كما يذكر ، قيام وإن كان وزنه اسم الفاعل: فقائماً مصدر مبعىن  )١(
 . ف١٢. عادل: رجل عدل أي: حنو، املصدر ويراد به الفاعل

ال أنه مفعول حقيقةً يراد ، الفتنة على تقدير عدم زيادة التاء وإن كان وزنه وزن املفعول: فاملفتون مصدر، مبعىن  )٢(
هذا عند غري ، خملوقه:  أي﴾هذا خلق اهللا﴿: حنو قوله تعاىل، كما يذكر ويراد به املفعول، صدربه معىن امل

الفتنة وهو مصدر : املفتون": خمتار الصحاح"وأما هو فلم جيوز جميء املصدر بوزن املفعول، قال يف ، سيبويه
إنّ املصدر ال يأيت على : وقال، فةهو ص: وقال سيبويه. ¼عقَلَ½ مصدر ¼املعقول½: وقال. كاملعقول واملخلوق

 أنّ ¼وجييء املصدر على وزن اسم الفاعل واملفعول½: ومنهم من ظن أنّ معىن قوله.  ألبتة اه¼مفعول½وزن 
: أي¼ رجل عدل½كما يف ،كما يذكر ويراد به الفاعل واملفعول،الفاعل واملفعول يذكران ويراد ما املصدر

وأنت خبري بأنّ هذا املعىن ال يفهم من عبارة الكتاب وأنه ال يناسب املقام ، قهخملو: أي¼ هذا خلق اهللا½و، عادل
 . ف١٢. مع أنّ املثال املذكور خالف ما ثبت يف اللغة على ظنهم

؛ يف الفعل، والتكثري فيه قياساً مطّرداً عند سيبويه من الثالثي ارد وعند الزخمشري قياساً مطّرداً يف الثالثي وغريه  )٣(
: وقال، الرميا: هذا الباب كثري االستعمال فينبغي أن يكون قياساً، ولذلك ذكر يف األمثلة: ألنه قال حني سئل عنه

 . ش١٢. التهدار: حنو، التفعال بفتح التاء وسكون الفاء: هي الرمي الكثري وهو على ضربني أحدمها
وجاء أيضاً   ¼يار نا چيز کردن چيزے رابس½:  معناه¼هدر يهدر½ من ¼تفْعال½بفتح التاء وسكون اهلاء على وزن   )٤(

وهو ،  مبعىن كثرية اهلدر بفتح اهلاء وسكون الدال املهملة¼التهدار½: وقيل ¼سيار جوشيدن شرابب½مبعىن 
، فليس بشيء، بطالن الدم: وما وقع يف بعض احلواشي من أنّ التهدار كثرية اهلدر ومعناه، غليان الشراب
التهدار كثرة : وقيل، لىغ: أي¼ هدر الشراب يهدر هدراً½من أنّ اهلدر بسكون العني من : يلويؤيد هلذا ما ق
 . ح١٢. ¼ضرب يضرب½على حد : وقيل، ¼نصر ينصر½على حد ، القول باهلذيان

ء ِتلقا½ألنّ مجيع ما جاء من املصادر على هذا املثال، فهو مفتوح التاء إالّ ؛ تفعال بفتح التاء½على وزن   )٥(
 ¼ لعب يلعب½وهو مشتق من . تأمل، ، فإنهما بالكسر، وجوز الزجاج الفتح فيهما أيضاً يف غري القرآن¼وِتبياناً
 . ح١٢. ¼فتح½من : وقيل، ¼مسع يسمع½من حد   ¼ بازی کردنبسيار½: ومعناه



 
 



 واحٍد إال يف طريق أيسنٍن على جييء)٣(اردالثالثيومصدر غري ، )٢(ىـٰوالدِّلِّيل)١(واِحلثِّيٰثى
٤( ِكالَّماً كَلَّم(ًاالً وقيتاالويف قاتل ِقت)٥(ًااللَ ِتِحممحويف ت)االًويف )٦لَ ِزلزلْزز

والقياس زلزلة

 ،
ستة للثالثي : وهي مخسة وثالثون باباً)٧(ّ من املصدرتؤخذ أيتشتق يتواألفعال ال
 ................................................................،)٨(ارد

                                                

انية وبالثاء املثلّثة الثانية املفتوحة بكسر احلاء املهملة وتشديد الثاء املثلّثة األوىل وسكون الياء املثناة التحت  )١(
كثري احلثّ يعىن :  وهو مضاعف ومعناه¼احلثّ½وهو مشتق من ، وآخره ألف مقصورة مكتوبة بصورة الياء

 . ح١٢. ¼ضرب½على حد ¼ سيار برانگيختنب½
فتوحة وآخره ألف مقصورة بكسر الدال وتشديد الالم األوىل وسكون الياء املثناة التحتانية وبالالم الثانية امل  )٢(

سيار راہ ب½: يعين، كثرية العلم بالداللة والرسوخ فيها: ومعناه، ¼ِفعيلٰى½كتبت على صورة الياء على وزن 
 . ح١٢. ¼نصر½على حد ¼ نمائيدن

)٣(  اً أو غري ميميداً كان أو مزيداً فيه أو ثالثياً مزيداً فيه وسواء كان املصدر ميميش١٢. رباعياً جمر . 
 . ف١٢.  بكسر الكاف وتشديد الالم¼ِكالّماً½ بل جييء ¼تكليماً½فإنه ال جييء مصدره قياساً وهو   )٤(
وأما فعال يف مصدر :  أنهما قياسان أيضاً حيث قال"الرضي"واملفهوم من عبارة ، املقاتلة: والقياس املشهور  )٥(

 . ف١٢ .إذ أصله قيتاالً؛ فأعلّ كقتال، فهو خمفّف القياس
ألنه كُسر األول وِزيد قبل ؛ فإنه قياس لغتهم أيضاً؛ ¼ِكالّماً½بكسر التاء واحلاء وتشديد امليم فيمن قال   )٦(

 .ش١٢. اآلخر ألف
)٧(  ا بنفسها أو بزيادة حرف اجلرما لَم يقل، وتستعمل مبنيةً للفاعل ومبنيةً للمفعول إمعلى مذهب : وإن

ني إشارةً إىل أنه ال خالف فيه، كما ذكرناالبصريفكأن ،دنا بقولنا، ه احلقما قياحترازاً عن ¼ تستعمل½: وإن
 . ش١٢. ألنّ املقصود من ذكر األفعال بيان أحكامها؛ على صيغة املبين للمفعول فيهما¼ فعل يفعل½باب 

ووجه ، على ما عداه ظاهرووجه تقدميه ، واملراد من الثالثي ارد ما كان ماضيه على ثالثة أحرف أصول  )٨(
وال يشكل باهول وال بفعل ، أم فتحوا أول املاضي للخفّة والمتناع االبتداء بالساكن: الضبط فيها

   Å 
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وكَرم ، )٤(وفَتح يفْتح، )٣(وعِلم يعلَم، )٢( يقْتلُ وقَتلَ، )١(ضرب يضِرب:  حنو
مكْر٥(ي( ،ِسبحي ِسبوح)٦( . ُلى الثالثة اُألواألبوابأصوهلا أيدعائمويسم َ)؛ )٧

                                                

واعتربوا يف العني ، وألنّ الضم يف اهول للفرق، ؛ لعروض الضم والكسر فيهما¼شهد½مكسور األول ك
ولَم ¼ ضربت½: مثل، لساكنني عند اتصال الضمري املرفوعإذ لو كان ساكناً يلزم التقاء ا؛ ثالث حركات

والتزموا سكون الفاء يف املضارع فراراً ، فكانت للماضي ثالثة أبنية، لكوا حملّ التغيري؛ يعتربوا حركة الالم
ألنه لو كان ساكناً ؛ واعتربوا يف عينه أيضاً ثالثة حركات، من توايل احلركات األربع كما سيأيت يف فصله
فضربوا الثالثة يف الثالثة فحصل تسعة، ¼ لَم يضرب½: مثل، يلزم التقاء الساكنني عند دخول اجلوازم عليه

، ول مع احلركات الثالث يف الثاينثالثة منها بفتح األول مع احلركات الثالث يف الثاين، وثالثة بكسر األ
ثقيل، ف؛ لكن لَم يعتربوا الكسر مع الضم األ، بقي اثنانألنّ الكسر مع الضم ل مع احلركات وثالثة بضمو

فبقي واحد وهو ، ألنّ الضم معها ثقيل؛ لكنهم لَم يعتربوا الضم مع الكسر وكذا مع الفتح، الثالث يف الثاين
مع الضم ة، الضمفبقي من التسعة الست .فإن قلت :ثقيل أيضاً؟ قلت مع الضم الكسر مع الكسر وكذا الضم :

. فتدبر، إذ الثقل يف اختالفها؛ الكسر مع الكسر من جنس واحد وكذا الضم مع الضم لَم يكن ثقيالًلَما كان 
 . ف١٢

؛ لكن قدمه يف الذكر، وهو الباب الثاين، بفتح العني يف املاضي وكسرها يف الغابر¼ فعل يفِعل½على وزن   )١(
وإنما استحق التقدمي ، لثاين سفلي والضم متوسطألنّ األول علوي وا؛ لزيادة االختالف بني الفتح والكسر

 . ف١٢. ألنها تدلّ على زيادة اختالف معنامها، فيصري غريقاً يف كونه من الدعائم؛ بزيادة اختالف حركتها
 . ف١٢. وهو الباب األول، بفتح العني يف املاضي وضمها يف الغابر¼ فعل يفعل½على وزن   )٢(
 . ف١٢. وهو الباب الرابع ولكن قدمه، بكسر العني يف املاضي وفتحها يف الغابر¼ يفعلفِعل ½على وزن   )٣(
 . ف١٢. لدخوله يف الدعائم؛ وهو الباب الثالث، بفتح العني فيهما¼ فعل يفعل½على وزن   )٤(
 . ف١٢. وهو الباب اخلامس، بضم العني فيهما¼ فعل يفعل½على وزن   )٥(
 . ف١٢. وهو الباب السادس، بكسر العني فيهما¼ فِعلفِعل ي½على وزن   )٦(
مجع : الدعائم، أَول: ومذكّره، أُوىل: واحده، صيغة مجع مؤنث، بضم اهلمزة وفتح الواو] اُألول: [قوله  )٧(

 .   ح بتصرف١٢. أصول األبواب و هي ضرب، قتلَ و علم: واملراد، دعيمة وهي ِعماد البيت
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 ال ¼فتح يفتح½و، )٢(وكثرن يف املاضي واملستقبل)١( حركانف الختال

احلركاتاختالف )٣(يدخل يف الدعائم؛ النعدام
نـ حركان

يئه بغري حرف  وانعدام جم
وأما ، )٥(ى فمن اللغات املتداخلة والشواذّ يأٰبى وأٰبيركَن نكَوأما ر، )٤(احللق

                                                

وإن كان يرجع حبسب الظاهر إىل ، حركات عيون هذه الثالثة: يرجع إىل العيون أي¼ كانحر½الضمري يف   )١(
أنّ املاضي لَما كان خمالفاً للمستقبل يف املعىن أوجبت تلك املخالفة اختالفهما يف : األبواب الثالثة يعين

 . ح١٢. صوالًواملطابقة أصل يف الكالم، فتكون أ، ليكون اللفظ مطابقاً للمعىن؛ اللفظ أيضاً
ألنّ غري ؛ لكثرة استعمال هذه األبواب الثالثة، فتكون أصولَ األبواب: يعين، باجلر معطوف على االختالف  )٢(

 . ح١٢. األصل يقع يف الكالم قليالً
 . ح١٢. ، فال يكون هذا الباب أصالً، فال يدخل يف الدعائمالعلّة املقتضية لألصالة منعدمة: يعين  )٣(
وإنما فتحوا عني املضارع إذا كان عينه أو ، اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء:  احللقوحروف )٤(

للخفّة والمتناع السكون يف عني ؛ ألنها ثقيلة، فأعطوها وما قبلها الفتحة؛ المه حرفاً من هذه احلروف
لَم يلزم الفتح يف ¼ أمر يأمر½: اء حنوألنه إذا وقع حرف منها ف؛ إذا كان عينه أو المه: وإنما قلنا، املضارع
لسكون حرف احللق فيه والساكن ال جيب فتح ما بعده لضعفه بالسكوت وال يشكل مبثل ؛ مضارعه

يدخل؛ ألن املراد أنّ شرط الفتح أن يوجد يف العني والالم حرف منها ال أنّ كل ما فيه حرف منها يكون 
 . ف حبذف١٢. مفتوحاً

فمعىن تداخل ، ففي الكالم لف ونشر مرتب، واملثال الثاين من الشواذّ،  األول من املتداخلأنّ املثال: يعين  )٥(
يف لغة أخرى، فأخذ ¼ علم يعلم½ـيف لغة، وك¼ نصر ينصر½ك¼ مالَ يميل½مبعىن ¼ ركَن يركَن½اللغتني فيه أنّ 

ما يكون خبالف القياس من غري نظر : اهلمواملراد بالشاذّ يف استعم، املاضي من اُألوىل واملضارع من الثانية
¼ أبى½من أنّ : وما قيل، ما قلّ وجوده وإن لَم يكن خبالف القياس: والنادر. كالقود، إىل قلّة وجوده وكثرته

ألنّ وجود حرف احللق يف لفظ ؛ وفيه حرف حلق، فحمل عليه، فضعيف¼ منع½وهو فرع ¼ امتنع½مبعىن 
لكلمة على اللسان حىت يضطر إىل أن حيمل على فرعه ويفتح ألجله ما معىن الكلمة ال يوجب ثقل تلك ا

 . ف بتصرف١٢. بعده



 
 



  قد فروا من الكسرة إىل¼بين طي½  فلغاتى ـٰى يقلـٰى وفٰنى يفٰنى وقلـٰى يبقـٰبق
 )٢( من الطبائع إال ال يدخل يف الدعائم؛ ألنه ال جييء ¼ يكرمكرم ½و)١(الفتحة

فعل ½ جاء  وقد ،)٤( ال يدخل يف الدعائم؛ لقلّته¼حسب حيسب½و، )٣(والنعوت
 )٦( شاذّة كفَِضلَ يفْضلُ وِدمت وهي)٥(كُدت تكاد:  على لغة من قال¼يفعل
مودحنو ،ة الثالثيواثنا عشر ملنشعب، ت  :م٧( إكراماً أَكْر(...................... 

                                                

أنّ األصل يف هذه الكلمات اختالف العني كسراً وفتحاً إالّ أنّ : وتقرير اجلواب، جواب سؤال بيانه ظاهر  )١(
.  الفتحة؛ طلباً للتخفيف، فافهمالجتماع الكسرات فروا عنها إىل؛  لَما استثقلوا الكسرة قبل الياء¼بين طي½

 کردن ريانب½: قلى يقلي قلياً وقلواً بالواو والياء مبعىن:  ويقال،¼یست شدنن½:  والفناء،¼ماندن½: البقاء
 . ح١٢. وغريه¼ گندم

 .ش١٢. خلق الفاعل عليها من غري اختيار، كاحلسن والكرم:الغريزية اليت جبل أي: األفعال الطبيعية أي: أي  )٢(
الصفات الالزمة، وألجل أنّ هذا الباب للصفات الالزمة اختري للماضي واملضارع منه حركة ال حتصل : أي  )٣(

 . ش١٢. رعايةً للتناسب بني األلفاظ ومعانيها، الضم: إالّ بلزوم إحدى الشفتني لألخرى وانضمامها ا أعين
 أنّ قلّة استعمال هذا الباب لذاته ال بسبب من فيه إشارة إىل.  ف١٢. يف االستعمال ولعدم اختالف حركتها  )٤(

 . ش١٢. األسباب وال بشرط من الشروط
فنقلت ضمتها إىل ما قبلها بعد ، ت بضم الواوكَود: ¼كُدت½ألنّ أصل ؛ وهو ضم العني يف املاضي وكسرها يف الغابر  )٥(

 . ف١٢. فأعلّ بالنقل والقلب، ود بفتح الواوتكْ: ¼ادتكَ½وأصل ، لتدلّ على أنّ البناء من مضموم العني؛ سلب حركته
بت لمث ق، فنقل حركة الواو إىل ما قبلها، دِومت: ¼متِد½وأصل ، ملاضي وضمها يف الغابربكسر العني يف ا  )٦(

حذفت ف، فاجتمع الساكنان األلف وامليم¼ ِدامت½فصار ، لتحركها وانفتاح ما قبلها يف األصل؛ الواو ألفاً
فنقلت ، تدوم بضم الواو: ¼مدوت½وأصل ، بالكسر، فالكسرة تدلّ على أنّ عينه مكسورة¼ ِدمت½األلف فصار 

 . ح١٢. ¼تدوم½حركة الواو إىل ما قبلها فصار 
؛ يعكسولَم ، وإنما كسرت يف املصدر فرقاً بينه وبني اجلمع على أفعال، بزيادة اهلمزة املفتوحة يف أوله  )٧(
   Å 
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١(وقَطَّع(َلوقَات)٢(َلفَضوت)٣(بارضوت)٤(فرصانو)٥(قَرتاحو)٦(جرختاسو)٧(نشوشاخو )٨( 
 ....................،ررمارر واحمح ِا أصلهما، )١١(واحمر)١٠(واحمار)٩(واجلَوذَ

                                                

 . ش١٢. ألنّ الزيادة فيه يف األول؛ قدمه على غريه، ¼اإلفعال½وهذا باب ، لثقل اجلمع وخفّة الفتحة
ألنّ الزيادة ؛ الثانية: وقيل، ألنّ احلكم بزيادة الساكن أَوىل؛ الزيادة هي اُألوىل: قيل، بتضعيف العني، تقِْطيعاً  )١(

ألنّ الزيادة فيه يف ؛  قدمه¼التفعيل½وهذا باب ، ارض الدليلنيلتع؛ وسيبويه أجاز الوجهني، باآلخر أنسب
 . ش١٢. األصول

 . ش١٢. ¼املفاعلة½وهذا باب ، بزيادة األلف بني الفاء والعني، مقَاتلَةً  )٢(
ألنّ إحدى الزيادتني من جنس ؛  قدمه¼التفعل½بزيادة التاء يف أوله وتضعيف العني وهذا باب ، تفَضالً )٣(

 .ش١٢. صولاأل
ملشاركته األولَ يف زيادة ؛  قدمه¼فاعلالت½بزيادة التاء يف أوله واأللف بني الفاء والعني، وهذا باب ، تضارباً  )٤(

 . ش١٢. التاء يف األول
 . ش١٢. ألنّ الزيادتني يف األول؛  قدمه¼االنفعال½بزيادة اهلمزة والنون يف أوله، وهذا باب ، ِانِصرافاً  )٥(
 . ش١٢. ¼االفتعال½بزيادة اهلمزة يف األول والتاء بني الفاء والعني، وهذا باب ، ِاحِتقَاراً  )٦(
. ألنّ الزوائد فيه يف األول؛  قدمه¼االستفعال½بزيادة اهلمزة والسني والتاء يف األول، وهذا باب ، ِاسِتخراجاً  )٧(

 . ش١٢
؛  األول والواو بني العني والالم وحبرف من جنس العني بعد الواو باالتفاقبزيادة اهلمزة يف، ِاخِشيشاناً  )٨(

 . ش١٢. ألنّ إحدى الزوائد من جنس األصول؛  قدمه¼االفعيعال½وهو باب ، النعدام سكون األول
ألنّ كلّ الزوائد فيه ؛ مه قد¼االفعوال½بزيادة اهلمزة يف األول والواوين بني الالم والعني، وهذا الباب ، ِاجِلواذاً  )٩(

 . ش١٢. قبل اآلخر
ألنّ سكون ؛ فاقاًبزيادة اهلمزة يف أوله واأللف بني العني والالم وحرف من جنس الالم يف آخره ات، اراًريِمحاِ  )١٠(

ر، وهذا ه للفرار عن توايل احلركات األربع من أول األمفإن؛ ¼لَعفَ وتلَعفَ½األول هنا لإلدغام خبالف سكون 
 . ش١٢. يف املعىن¼ رمحاِ½ولكونه أبلغ من  ألنه يف قسمه؛  قدمه¼االفعيالل½باب 

 وإنما ذكره يف ¼االفعالل½وهذا باب ، بزيادة اهلمزة يف أوله وحرف من جنس الالم يف اآلخر أيضاً، اراًرِمحاِ  )١١(
   Å 
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وال يدغم؛ )٤(لّعفْ من باب ِا وهو، )٣(ىٰوعار)٢(للجنسية ويدلّ عليه)١(فأدغما
 .......................................،)٥(اردللرباعيوواحد ، النعدام اجلنسية

                                                

، يف البحث واملعىن وتكرار الالم¼ ارمحاِ½ ملناسبة ؛القسم الذي ِزيد فيه ثالثة أحرف مع أنّ الزائد فيه حرفان
 . ش١٢. بل هو منقوص منه

 . ش١٢. الراءين بعد سلب حركة أوليهما يف تينك الصيغتني: احلرفان املتجانسان أعين: أي  )١(
 وهو ظاهر من "احاملفت"بفك اإلدغام على ما صرح به صاحب ¼ ررمحاِ½و¼ رارمحاِ½: على أنّ أصلهما: أي  )٢(

 . ش١٢. كالم املصنف أيضاً
لوقوعها رابعةً بعد ما ؛ قلبت الواو األخرية ياًء، ِارعوو¼ ىٰوعراِ½ أنّ أصل اعلم، ¼ داشتہگان ½¼ىٰوعراِ½معىن   )٣(

فصار ، لهاوانفتاح ما قبلتحركها ؛ بت الياء ألفاًمث قل، بتحريك الياء¼ ِارعوى½فصار ¼ رعو½كان ثالثةً يف 
 . ح١٢. ¼ىِارعٰو½

ألنه من باما ؛ ¼ِارعو½: صل بال إدغام لوجب أن يقالمن األ¼ ررمحاِ½و¼ رارمحاِ½: فإنه لو كان أصلهما  )٤(
وفائدة كون أصلهما بالفك ، ¼رامحر½و¼ رامحار½: علم أنّ أصلهما، ملانع منه؛ بال إدغام، ىٰوعرِا: فلما قيل
فحكمه يعلم باملقايسة ¼ امحار½وأما ¼ امحر½وهذا الدليل خمصوص ب،  يف تقطيع الشعر إذا وقعا فيهتظهر
لو جعلنا : يعين، للنافعول وافعوعل وافع: وأيضاً يدلّ عليه وجود النظائر وهي¼ امحار½ألنه منقوص ؛ عليه

، ره خبالف ما لو جعلناه مدغماً من األصلمث سري إىل اإلدغام بترك املناسبة بينه وبني نظائ¼ امحارر½األصل 
امحارر وامحرر بفتح ما قبل اآلخر محالً على األخوات :  أصلهماعلى أنّ: ه بأن يقال أيوحيتمل أن يوج

وحيال معرفة حال ما قبل اآلخر يف املضارع ، ارعوى: حنو، ملانع؛ بدليل فتح ما قبل اآلخر فيما لَم يدغم
 أصل ة أنّوحتقيق انعدام اجلنسي.  ش١٢. للجنسية؛ فأدغمتا: كون قولهعلى احلمل على األخوات، في

 وسبب اإلعالل بقلبه ، وهو ظاهر¼ررمحاِ½ فاجتمع فيه سبب اإلدغام كما يف ¼واوين½ـب¼ ووعراِ½) ىٰوعراِ(
 يلزم اإلعالل ل لئالّألو وبعد اإلعالل الثاين مل جيز اإلعالل ا، يف الطرف وهو وقوعها خامسةًالواو الثانية ياًء
 مل يبق فة ياًءا انقلبت الواو املتطرم على اإلدغام فلم اإلعالل مقدنّ مبوجب اإلعالل أل فأعلّ،يف اإلعالل

ف١٢. ة بني الواو والياء فلم يدغمسبب اإلدغام النعدام اجلنسي . 
؛ ا إليه الفتحات؛ طلباً للخفّة فلم يبق للتعدد فيه جمالألنه لَما كثر حروفه التزمو؛ ومل يضعوا له إالّ باباً واحداً  )٥(
   Å 
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 )٤(رعشواقْ)٣(مجنرحِا: حنو، )٢(وثالثة ملنشعبة الرباعي، )١(جرحد:  حنو 
وتدحرة، )٥(جوست

 

ق  مللح½دحر٦(¼ج( ،حنو :شلَلَم)٧(وحلَقَو)٨(وبطَير)٩( روهوج)١٠( 
ومخسة، )١٢(سنلْوقَ)١١(وقلٰسى

 

مللحق ت دحرج،.............................. 
                                                

إذ ؛ ثُم لَما لَم يكن يف كالمهم أربع حركات متوالية سكنوا الثاين، إذ التعدد إنما يكون باختالف احلركات
 . ش١٢. يف إسكان غريه مانع ال خيفى

 . ح١٢. هو االستقراء: والدليل على ذلك، ¼لط ايندن آن مردغ½: يعين  )١(
)٢(  رلئالّ ؛ وزادوا فيها حرفاً أو حرفني دون أكثر، ة؛ طلباً للتخفيفم يضعوا لَها أكثر من ثالثة أبنيولَ، دا

 . ش١٢. ألنه اثنان فهما غالبان؛ وقدم ما ِزيد فيه حرفان، خترج عن االعتدال
لتقدم الزيادة ؛ قدمه، ¼االفعنالل½وهذا باب ،  األوىلبزيادة اهلمزة يف األول والنون بني العني والالم، اماًجنِرحِا  )٣(

 .ش١٢.فيه
 . ش١٢. ¼االفعالل½وهذا باب ، ل وتكرار الالم الثانيةبزيادة اهلمزة يف األو، اراًرعِشقِْا  )٤(
)٥(  تدحجاًر ،وهذا باب ، لبزيادة التاء يف األو½فَالتش١٢. ¼لْلُع . 
يد فيه شيء من احلروف  أنّ كلّ باب ِزواعلم.  ش١٢. ¼جحرد½لإلحلاق بـ؛ ردمزيد على الثالثي ا: أي  )٦(

دة لإلحلاق فهو مرلْاوكلّ باب زِِ، قحح١٢.قيد فيه شيء من احلروف للمعىن املقصود فهو غري ملح. 
)٧(  شفَالْ½بزيادة حرف من جنس الالم يف آخره، وهذا باب ، ةًلَلَمم الز، ¼ةلَلَعائد فيه من جنس حروفه األصولقد .

 . ش١٢
)٨(  حفَالْ½بزيادة الواو بني الفاء والعني، وهذا باب ، ةًلَقَوومه، ¼ةلَعة الواو؛ قدش١٢. لقو . 
)٩(  بطَيفَالْ½بزيادة الياء بني الفاء والعني، وهذا باب ، ةًريمه، ¼ةلَعم الزائد؛ قدش١٢. لتقد . 
)١٠(  جهوفَ½دة الواو بني العني والالم، وهذا باب بزيا، ةًرعمه، ¼لَوالشتراكه مع ؛ قد½حومع يف نفس الزائد ¼ لَقَو

½بطَيم عليه ، يف كونه حرف علّة¼ رمهما على ما تقدا تقدوأم½جهوم الزائد فيهما¼ رش١٢. فلتقد . 
 .ش. ¼ةالَعالفَ½وهذا باب ، لكونه حملّ التغيري؛ يبطل به اإلحلاقوال ،  القلب ألفاًبزيادة الياء يف اآلخر مثّ، اةًسلْقَ  )١١(
 . ش١٢. قدم لتقدم الزائد، ¼ةُلَنعالفَ½بزيادة النون بني العني والالم، وهذا باب ، ةًسنلْقَ  )١٢(



 
 



#   

   " ! )(٢٦ 


واثنان، )٥(وتمسكَن)٤(وترهوك)٣(وتشيطَن)٢(وتجورب)١(تجلْبب: حنو

 

 مللحق 
 .)٩( املصدرين  اتحاد)٨(ومصداق اإلحلاق. )٧(واسلَنٰقى)٦(قْعنسسا:  حنو، ¼احرجنم½

                                                

)١(  تلْجباًـب، ل وحرف من جنس الالم يف اآلخر، وهذا باب بزيادة التاء يف األو½فَالتش ١٢.¼لْلُع. 
)٢( تجوبزيادة التاء والواو، وهذا باب ، باًر½فَتوش١٢. ¼لَع . 
)٣(  تشبزيادة التاء والياء، وهذا باب ، ناًطُي½التعل ، ¼لفَيوجوه تقدمي هذه الثالثة كوجوه تقدمي الثالثة اُألو

 . ش١٢. ¼دحرج½ملحقات 
)٤(  ترهل½بزيادة التاء والواو، وهذا باب ، كاًووفَعمه¼الت؛  قدا ، لالشتراكه مع سوابقه يف كون الزيادة يف األووأم

 . ش١٢. فلكثرا¼ كوهتر½تقدمي السوابق على ما تقدم عليه 
)٥(  تمناًكُس ،ل½ل، وهذا باب بزيادة التاء وامليم يف األوفْعمش١٢. ¼الت . 
ل والنون بني العني والالم وحرف من جنس الالم يف اآلخر، وهذا باب بزيادة اهلمزة يف األو، اساًسنِعقِْا  )٦(

 . ش١٢. لتقدم الزائد؛ قدمه، ¼االفعنالل½
؛ واليبطل به اإلحلاق،  القلب ألفاًل والنون بني العني والالم والياء يف اآلخر مثّبزيادة اهلمزة يف األو، اًءقَنِلسِا  )٧(

 . ش١٢ .¼االفعنالء½ِلما مر، وهذا باب 
 . ف١٢. ما يصدقه ويدلّ عليه: أي، يف الفعل: أي )٨(
فإذا وجد ، ألنّ املصدر أصل؛ وإنما اشترط لإلحلاق اتحاد املصدريِن ولَم يشترط االتحاد يف غري املصدرين  )٩(

 . ح١٢. وهذا الشرط الزم، االتحاد بني اللفظني يوجد االتحاد بينهما يف مجيع التصاريف ال حمالة

)١(  لْبجل وحرف من جنس الالم يف اآلخر، وهذا باب  ،باًـتبزيادة التاء يف األو½فَالتش ١٢.¼لْلُع. 
 . ش١٢. ¼لَعوفَت½بزيادة التاء والواو، وهذا باب ، تجورباً )٢(
وجوه تقدمي هذه الثالثة كوجوه تقدمي الثالثة اُألول ، ¼التفَيعل½ بزيادة التاء والياء، وهذا باب، تشيطُناً  )٣(

 . ش١٢. ¼دحرج½ملحقات 
وأما ، الشتراكه مع سوابقه يف كون الزيادة يف األول؛  قدمه¼التفَعول½بزيادة التاء والواو، وهذا باب ، ترهوكاً  )٤(

 . ش١٢. ثرافلك¼ ترهوك½تقدمي السوابق على ما تقدم عليه 
 . ش١٢. ¼التمفْعل½بزيادة التاء وامليم يف األول، وهذا باب ، تمسكُناً  )٥(
بزيادة اهلمزة يف األول والنون بني العني والالم وحرف من جنس الالم يف اآلخر، وهذا باب ، ِاقِْعنساساً  )٦(

 . ش١٢. لتقدم الزائد؛ قدمه، ¼االفعنالل½
؛ واليبطل به اإلحلاق، بزيادة اهلمزة يف األول والنون بني العني والالم والياء يف اآلخر مثّ القلب ألفاً، ًءِاسِلنقَا  )٧(

 . ش١٢. ¼االفعنالء½ِلما مر، وهذا باب 
 . ف١٢. ما يصدقه ويدلّ عليه: أي، يف الفعل: أي )٨(
فـإذا  ، ألنّ املـصدر أصـل   ؛  غـري املـصدرين    وإنما اشترط لإلحلاق اتحاد املصدريِن ولَم يشترط االتحاد يف         )٩(

 . ح١٢. وهذا الشرط الزم، وجد االتحاد بني اللفظني يوجد االتحاد بينهما يف مجيع التصاريف ال حمالة
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)١( 

إنما بِني . فهمتم كماضربناضرب إىل : حنو، )٢( على أربعة عشر وجهاًجييءوهو 
االسم؛ ملشاته )٤(وعلى احلركة)٣(يه ف اإلعراباملاضي؛ لفوات موجب 

أي اسم الفاعل

 
وعلى . )٥(مررت برجل ضرب وضـارب: حنو،  وقوعه صفةً للنكرةويف

؛  ألنّ املاضي أييعربومل ، )٧(؛ ألنّ الفتـحة جزء األلف)٦( السـكونو أخالفتح أيألنهالـفتح؛ 

                                                

 . ش١٢. هو فعل دلّ وضعاً على معىن وجد قبل زمان إخبارك، ملاضيهذا فصل يف بيان أمثلة ا: أي  )١(
لكن لَم ، ستة للغيبة وستة للمخاطَب وستة للمتكلّم:  على مثانية عشر وجهاًجييءأن : مع أنّ القياس يقتضي  )٢(

ه مساعيا ألنقوله، ائر يف آخر حبث الضمجييءأو ِلما ، جيئ منه يف االستعمال إالّ أربعة عشر وجهاً إم :
طريقاً منصوب على :  أي¼وجهاً½ :وقوله، لتضمنه معىن احلرف وهو الواو؛ مبين على الفتح¼ أربعة عشر½

 .ح١٢.التميز
 . ش١٢. والفعل ال يكون عرضة العتوار هذه املعاين عليه، ألنه فعل؛ الفاعلية واملفعولية واإلضافة: أي  )٣(
 . ف١٢. وضد احلركة السكون، ألنه ضد اإلعراب وأصله احلركة؛ مع أنّ األصل يف البناء السكون  )٤(
وهو وقوعه موِقع االسم يف كونه صفةً للنكرة وهو ، أنّ املاضي مبين ألدىن مشاته باالسم: حاصل اجلواب  )٥(

ة، وإنما قيد بالنكر، يف كونه صفة للرجل¼ ضارب½يف املثال املذكور واقع موقع ¼ برض½موصوف، فإنّ 
فإنه نكرة شائع والتطابق ، ¼مررت بزيد ضرب½: لالحتراز عن املعرفة، فإنّ الفعل ال يقع صفة للمعرفة حنو

 . ح١٢. واجب بني الصفة واملوصوف
 . ف١٢. يالزمه ال يفارقه بل يقارنه و: أي  )٦(
: فتحة أخاً للسكون أيأنّ األلف مركّب من الفتحتني، فيكون ال: األلف الذي سكونه الزم أبداً يعين: أي  )٧(

وهو الفتح رعايةً لألصل بقدر ، مشااً وموافقاً له، فإذا امتنع البناء على السكون بين على ما هو قريب منه
 . ح١٢. أو ألنّ الفتحة أخف احلركات، ألنّ املصري إىل األخوات أوىل؛ اإلمكان



 
 



منه العمليأخذ  الفاعل مل مـاس
 املضارع؛ ألنّ اسم الفاعل أخذ  خبالف)١(أي من املاضي

عنه أوعوضاً  له  اإلعرابفأعطى ، )٢(منه العمل
وهو العمل

يعرب :  مشاته يعين لكثرة
وبِني املاضي على احلـركة لقلّة مشاـته ، )٣(لالسملهاملضارع؛ لكثرة مشاته 

غرياألمروبـِني ، )٤(لـه الم ب ل  األلف  وزيدت، )٥( على السـكون لعـدم مشاـته لالسما
                                                

إما أن : وذلك الشرط، ل البد فيه من شرط آخرأنّ جمرد املشاة ال يكفي يف كون الفعل معرباً ب: يعين  )١(
وإما أن تكون تلك املشاة تامة، فإن كان الشرط األمر ، يأخذ االسم املعرب الذي شابه الفعل العمل منه

 . ف١٢. النتفائه فيه؛ األول لَم يعرب املاضي
؛ وذلك، لفاعل قد أخذ منه العملألنّ اسم ا: ِلم يعرب املضارع؟ فقال: وهو أن يقال: جواب سؤال مقدر  )٢(

، ¼ اآلن أو غداًواًزيد ضارب غالمه عمر½: فيقال، ألنه إذا كان مبعىن احلال واالستقبال يعمل عمل املضارع
 . ح١٢. ¼واًيضرب غالمه عمر½: كما يقال

ضارب : حنو، أنه موازن السم الفاعل يف حركاته وسكناته: وجوه املشاة ما ذكره الشارحون منها  )٣(
أنه شائع بني احلال واالستقبال مث خيتص بأحدمها بدخول الالم والسني وسوف، كما أنّ : ومنها، ويضرب

إنه بالشيوع قد أشبه األمساء : وقد قيل، اسم اجلنس شائع يف أمثلته مث خيتص بواحد بعينه بدخول الم العهد
 . ح١٢. أن يعرباملشتركة كالعني، فلما كان كثري املشاة باالسم فباحلري 

الفاضل "ألنها من جهة وقوعه صفةً للنكرة فقط، فينتفي الشرط فلم يعرب بل بِني على احلركة، قال   )٤(
واملاضي ملشاته الناقصة استحق البناء على ، املضارع لَما شاه باملشاة التامة استحق اإلعراب": الرضي
 . ف١٢. احلركة

بني فعل األمر وبني االسم بوجه من الوجوه املذكورة يف املضارع فيكون باقياً على ليست املشاة : يعين  )٥(
األمر مشابه السم الفاعل يف احلركات : فإن قيل. ألنّ األصل يف األفعال البناء على السكون؛ أصل البناء
باملاضي من ألنه ينتقض ؛ املشاة لفظاً فقط ال يؤثّر: قلناوقفا ¼ ضارب½و¼ اضرب½: حنو، والسكنات

نّ آخر األمر يكون مبنياً على السكون أبداً أ: واحلقحيث إنه له مشاة واحدة فقط باالسم كما عرفت، 
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آخره حتى يدوالواو والنـون يف 
أي يف آخر املاضي

للن على مها
أي احلروف املذكورة

 البـاء  وضـم، )١(وهن  ومهـوا 
، )٣(؛ ألنّ امليم ليست مبا قبلها¼اومر½  وخبالف)٢(؛ ألجـل الـواو¼اوبرض½يف 

لها حتىقب وإن مل يكن الضاد مبا ¼اوضر½وضم يف 
أي قبل الواو 

 ال يلزم اخلروج من 
 بني واو العطف  للفرق ¼ضربوا½وكتب األلف يف ، )٤(الكسرة إىل الضمة

 بني واو اجلمع وواو  للفرق: وقيل، )٥(حضروقتل: وواو اجلمع يف مثل
                                                

 . ح١٢١. فإنه معرب باحلركات، فال يوجد املشاة بينهما يف احلركات والسكنات؛ خبالف آخر االسم
ضربا وضربتا وضربتما، وِزيدت الواو يف آخر : حنو، للتثنية مطلقاً؛ زيدت األلف يف آخر املاضي: أي  )١(

احلروف : أي، وزيدت النون يف آخر اجلمع املؤنث الغائبة واملخاطبة حتى يدللن، اجلمع املذكّر الغائب
. ¼هن½والنون على ¼ مهوا½والواو على ¼ مها½يدلّ األلف على : أي، ¼هن½و¼ مهوا½و¼ مها½على ، املذكورة

 . ش١٢
ليكون : أي، ألجل الواو، مع أنّ األصل يف املاضي البناء على الفتح¼ ضربوا½قبل الواو يف مثل وضم ما : أي  )٢(

الواو الّيت هي مة حمفوظة على ما بسبب جمانسة حركة ما قبلها هلادف١٢. د . 
فالتقى الساكنان ، بت ألفاًفقل، بضم الياء¼ رميوا½صله ألنّ أ، حقيقةً  امليم ليست مبا قبل الواو ألنّ:أي  )٣(

. وكذا احلال يف كلّ ناقص عني ماضيه مفتوح، فافهم¼ وامر½فبقي ، ألنّ الواو عالمة الفاعل؛ فحذفت األلف
 . ف١٢

يلزم اخلروج من : ألنه صعود أي؛ وهو صعب، الواو: من الكسرة التحقيقية إىل الضمة التقديرية أعين: أي  )٤(
فبعد إسكان الياء لثقل الضمة عليها ¼ اويِضر½ألنّ أصله ؛ عدم ضم الضادالكسرة إىل الضمة على تقدير 

ال ألنها ما قبل الواو ، لئالّ يلزم ذلك اخلروج؛ فضمت الضاد، وحذفها اللتقاء الساكنني يلزم ذلك اخلروج
نّ الفتحة فيه ؛ أل¼اومر½للمناسبة وإن كان ذلك اخلروج يندفع بالفتحة خبالف ؛ واختري الضمة، حقيقةً
 . ش١٢. أصلية

مفرد عطف عليه ¼ حضر½إذا لَم يكتب األلف بعد الواو لَم يعلم أنّ : يعين¼ لَم حيضرويتكلم زيد½: ويف مثل  )٥(
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 للمؤنث يف  عالمةًوجعلت التاء ، )١(لن يدعو ولن يدعوا: الواحد يف مثل
الثاينّضربت؛ ألنّ التاء من املخرج 

وهو الوسط
، )٢( واملؤنث أيضاً ثاٍن يف التخليق

ضربن : وأسكنت الباء يف مثل، جييء التاء ليست بضمري كما  وهذه
ال جيتمع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة  حىت)٣(وضربت ّ
: فال يقال،  مثّ ال جيوز العطف على ضمريه بغري التاكيد ومن، )٤(الواحدة

                                                

، د بعد واو العطفألنّ األلف ال تزا؛  هذا االلتباسوأما إذا كتبت زال، ¼قتل½أو مجع لَم يعطف عليه ¼ قتل½
صل مبا ألنّ واو العطف ال تت؛ ¼لَم يضربوا تكلم زيد½و¼ ضربوا تكلم زيد½لزم يف وهذا االلتباس وإن لَم ي

 . بتصرف"ف" ١٢. طرداً للباب؛ هماقبلها إالّ أنهم محلومها علي
لتكون فارقةً بني واو اجلمع وواو الواحد يف ؛ إنما كتب األلف بعد واو اجلمع: قال بعض الصرفيني: يعين  )١(

ونصب آخر املضارع وهو الواو ¼ لن يدعو½ألنه لَما لَم يكتب األلف يف ؛ ¼اوعد ينلَ½و¼ وعد ينلَ½: مثل
علم أنه مجع ال ¼ لن يدعوا½: ولَما كتب األلف يف مثل، اليت هي التأكيد علم أنه مفرد ال مجع¼ لن½بكلمة 

فيزول ¼ لن يدعو½فصار ، عليه عالمةً للنصب¼ لن½، حذفت النون بدخول كلمة ¼يدعون½مفرد، وأصله 
 . ح١٢. االلتباس، وألجل الطراد الباب كتب يف سائر األمثلة

ألنّ اهللا تعاىل خلق آدم على نبينا وعليه الصالة والسالم أوالً مث خلق حواء رضي اهللا تعاىل ؛ املخلوقية: أي  )٢(
] ١ :النساء[﴾ واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجهاخلَقَكُم من نفٍْس﴿ :عنها من ضلع من أضالعه، كما قال اهللا تعاىل

إالّ أنهم راعوا مناسبة الفرعية بني ، ولو جعل زيادة العالمة للمذكّر حيصل الفرق أيضاً، فناسب التاء املؤنث
 . ش١٢.الزيادة واملؤنث

 ضربتما  ضربتم ضربِت ضربتماضربن ضربت: عند إحلاق الضمائر املتحركة للماضي وهي تسعة أوجه: أي  )٣(
ضربت ف١٢.  ضربناضربنت . 

لكن ، الفعل وضمري الفاعل: كلمتان يف األصل¼ ضربن½ألنّ ؛ ألنها ضمري الفاعل والفاعل كاجلزء من الفعل  )٤(
ات ا اشتدلَمصاله بالفعل حبيث صار جزء الفعل لشدصاله به، فيكون كالكلمة الواحدة، وهلذا ال جيوز أن ة ات
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؛ ألنّ حركة ¼ضربتا½خبالف . )١(ضربت أنت وزيد:  يقالبل . ضربت وزيد

األلف يسقطومـن مثّ ، )٢(سكونكم الالتاء فيه يف ح  لكون ¼رمـتا½ يف اللغات كل يف
 وخبالف مـثل ¼رمـاتا½:  يف لغـة ردية يقـول أهـلها إال )٣(التـحريك عـارضاً

 ،)٦(صوبضـميـر من)٥(؛ ألنّ ضـميـره)٤( كالكلمة الـواحدة لـيس؛ ألنه ¼ضـربك½
                                                

واجتماع أربع حركات يف ، كي ال يلزم العطف على بعض أجزاء الكلمة؛ بغري التأكيد¼ ضربت وزيد½: يقال
 . ح١٢. فلذلك أسكنت الباء؛ كلمة واحدة مستثقل

فلو عطف على الضمري يلزم العطف ، والفاعل مع الفعل مبنـزلة كلمة واحدة، ألنه كناية من الفاعل؛ وذلك  )١(
 . ح١٢. تنععلى بعض الكلمة وذا مم

، ألنها كانت ساكنةً، فحركت أللف التثنية فحركتها عارضة والعارض كاملعدوم، فتكون يف حكم السكون  )٢(
 . ش١٢. فلم يلزم ذلك احملذور

وقد عرفت أا ساكنة، فإذا اتصل به ضمري التثنية وهي األلف الساكنة حركت ¼ رمت½ألنّ هذه التاء هي تاء   )٣(
. والعارض املعدوم، إذ إحلاق الساكن بالساكن حمال، فيكون حركتها عارضة؛ ل ذلك األلفتلك التاء ألج

 . ف١٢
بالضم ضد جار من اجليد، فإنّ ¼ ردؤ½من ، خطية: مثل، قلبت اهلمزة ياًء وأدغمت¼ رديئة½أصله ، ردية: قوله  )٤(

:  وخبالف مثل،إىل احلركة الصوريةبإثبات األلف نظراً ¼ رماتا½: إذ يقول أهلها، األلف ال تسقط فيها
؛ الجتماع املستهجنالَم يلزم فيه على تقدير عدم إسكان الباء وإبقائها على احلركة ذلك : أي، ¼ضربك½

واستهجان ذلك االجتماع إنما هو فيما هو كالكلمة ، ليس كالكلمة الواحدة¼ ضربك½: مثل: ألنه أي
 . ش١٢. الواحدة

 . ش١٢. ليس ضمري فاعل بل هو ضمري منصوب¼ ضربك½كاف اخلطاب يف : أي  )٥(
ألنه مفعول واملفعول فَضلة يف الكالم يتم الكالم بدونه خبالف ؛ والضمري املنصوب ليس كاجلزء من الفعل  )٦(

 . ش١٢. الفاعل
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هدِبٍد½وخبالف 

اللنب الغليظ
: هداِبٍد مثّ قُصر كما يف ِمخيط أصله:  ألنّ أصله؛¼

حىت ال جيتمع عالمتا التانيث كما يف ¼ ضربن½ التاء يف  وحذفت، )١(ِمخياط
¼ حبليات½خبالف )٣( من جنس واحد لثقل الفعلالعالمتانتكوناوإن مل )٢(¼مسلمات½

وسوي، )٤(لعدم اجلنسية
أي مل يفرق

 )٥(اإلخبارات سوي أيوبنيبني تثنييت املخاطب واملخاطبة  
                                                

املثل والكاف مبعىن ، يف القصر حبذف األلف ال نظريه يف اجتماع أربع حركات متواليات¼ هدبد½هذا نظري   )١(
وإنما ¼ خمياط½قصراً مثل القصر يف ¼ هدابد½مث قصر : وهو منصوب احمللّ على أنه صفة مصدر حمذوف أي

 . ح١٢. ألنّ يف االقتصار راحة مع حصول املقصود؛ قصروا
ألنّ مفرده مسلمة، فجمعت باأللف والتاء، فاجتمع عالمتان من جنس واحد ومها ؛ ¼مسلمتات½أصله   )٢(

 . ف١٢. ألنّ الثانية عالمة اجلمع أيضاً؛ ت األوىلفحذف، التاءان
وهذا ، إذ األوىل التاء والثانية النون وال جنسية بينهما؛ وإن لَم تكن العالمتان من جنس واحد يف ضربنت: أي  )٣(

دفع توهم من يتوهم أنّ التاء إنما حذفت يف مسلمات الجتماع عالميت التأنيث وكوِنهما من جنس واحد 
¼ ضربن½بأنه إنما حذفت التاء يف : فأجاب¼ ضربن½فينبغي أن ال حتذف التاء يف ¼ ضربن½ كذلك يف وليس

والثقيل أوىل بأن حيترز فيه عن اجتماع التأنيثني ، وإن لَم تكن العالمتان من جنس واحد ألجل أنّ الفعل ثقيل
ألنّ التأنيث ال خيلو عن نوع ؛ ألنّ التأنيث ثقيل من التذكري؛ سواء كانتا من جنس واحد أو لَم تكونا

وألنّ يف ، خبالف االسم، لداللته على احلدث والزمان والنسبة إىل الفاعل؛ وإنما كان الفعل ثقيالً، الزيادة
 . ح١٢. وفيه ما فيه، الفعل ضمري وليس يف االسم ضمري

لعدم ؛ جوزوا اجتماعهما فيهبل ، لَم حيذف إحدى العالمتني األلف والياء املنقلبة من ألف التأنيث: أي  )٤(
 . ش١٢. كوِنهما من جنس واحد وخفّة االسم

وثالثة ، صيغ اإلخبارات على مقتضى القياس ستة؛ ثالثة للمذكّر مفرداً ومثنى وجمموعاً، نفس املتكلّم: أي  )٥(
ربعة وسوي بني األ، ¼ضربت½: لكن سوي بني مفردي املذكّر واملؤنث، فقيل فيهما، للمؤنث كذلك
 . ف١٢. ¼ضربنا½: الباقية، فقيل فيها



 
 



وعدم االلتباس يف )٢( لإلجياز الضمائر ووضع، )١(لقلّة االستعمال يف التثنية
يف )٤(حىت ال يلتبس بألف اإلشباع¼ األلف قبلضربتما½وزيدت امليم يف ، )٣(اإلخبارات

 :عر قول الشا مثل
 اك اإلله فكيف أنتاوحي  أخوك أخو مكاثرة وضحك
 )٥(توفّي كلُّ نفس ما ضِمنتا  فإنك ضامن بالرزق حتى

                                                

وبالنسبة ، وحكمها احتياجها يف حصوهلا إىل ضم أحد املثلني إىل اآلخر خبالف املفرد، بالنسبة إىل املفرد  )١(
إذ ال تستعمل حقيقة إالّ يف االثنني فقط، خبالف اجلمع، فإنّ صيغة ؛ لعدم االتساع فيها؛ إىل اجلمع أيضاً

وصيغة كثرته تستعمل فيما ،  يف الثالثة ويف األربعة ويف اخلمسة ويف الستة ويف السبعة إىل العشرةقلّته تستعمل
. خبالف التثنية، ففيه اتساع وكثرة استعمال، فال تعيـني فيما يستعمل فيه اجلمع، فوق العشرة بالغاً ما بلغ

 . ش١٢
بالضمري كان ¼ زيداً ضربته½: ترى أنك إذا قلتأالَ ، اإلجياز واالختصار: الغرض من وضع الضمائر: أي  )٢(

بغري الضمري، فلو جعلت للمخاطبة عالمة أخرى يلزم التطويل املخلّ ¼ ضربت زيداً½: أقصر من أن تقول
، فكان املعطوف ¼لقلّة االستعمال½: وهذا معطوف على قوله، باإلجياز املقصود مع قلّة االستعمال يف التثنية

 . ح١٢.  واحداً على التسوية بني االثنني ال الواحد منهما، فليعرفواملعطوف عليه دليالً
ألنّ املتكلّم يرى يف أكثر األحوال ويعلم ؛ ألنهم مستغنون عن التميز بني املذكّر واملؤنث يف اللفظ  )٣(

 . ح١٢. بالصوت أنه مذكّر أو مؤنث
أو مفرد أشبع فتحه ، م يعلم أنه مثنى ألفه ألجل التثنيةبسكون الباء لَ¼ ضربتا½: إذا قيل: يعين، بسبب ألفه: أي  )٤(

 . ف١٢. لإلطالق
: وقيل¼ ضربتما½فلو لَم يزد امليم يف ، ¼أنتا½إالّ أنه أشبع فتحة التاء فتولّدت منه ألف فصار ¼ أنت½يريد به   )٥(

صاحب : يعين، مكاثرة: وقوله، وأخوك خطاب للممدوح، لَم يعلم أا ألف اإلشباع أو ألف التثنية¼ ضربتا½
بالكسر عطف تفسريي : وضحك، وهو إظهار األسنان للتبسم، مفاعلة من الكثرة: واملكاثرة، التبسم

   Å 

#   

   " ! )(٣٣ 





 
 



#   

   " ! )(٣٤ 


وأدخلت يف )٢(مضمر¼ أنتما½  ألنّ حتته  ؛)١(¼ضربتما½ امليم يف  وخصِت

، )٤(يء كما جي¼مها½ـتبعاً ل: وقيل)٣( املخرجمليم إىل التاء يف لقرب ا¼ أنتما½
 التاء تلكوفُتحت) ٥(الـفاعل ا ضمري  وضربتم وضربنت؛ ألنهمع أن الضم أثقل يف ضربتماوضمِت التاُء 

اتباعاً : وقيل)٧( التباس يف التثنية وال)٦(يف الـواحد؛ خوفاً من االلتباس باملـتكلم
                                                

أنّ أخاك يا خماطب : واملعىن، ¼ندہ دارد ترا خدائ  تعالیٰ جل شانهز½: مأخوذ من احلياة يعين: اكوحي، للمكاثرة
 . ح١٢. وهذه مجلة دعائية له باإلحياء، اك اهللا تعاىلحي: فكيف تكون أنت، يعين، صاحب مالعبة وضحك

 . ش١٢. لدفع االلتباس مع أنه مندفع بزيادة غريها؛ للزيادة  )١(
، خربه¼ مضمر½: وقوله، مبتدأ¼ أنتما½: فقوله، وقد سبق توجيه هذا التسامح¼ أنتما½ملوافقة ؛ فِزيدت امليم فيه  )٢(

 . ش١٢. مامقدم لالهت، ظرف للخرب¼ حتته½: وقوله
 . ف١٢. وهو طرف اللسان وأصول الثنايا، ألنّ امليم شفوية والتاء من املخرج الثاين من خمارج الفم  )٣(
¼ أنتما½الذي هو ضمري تثنية الغائب، فيكون مناسباً لـ¼ مها½ألجل متابعة ¼ أنتما½إنما زيدت امليم يف : يعين  )٤(

 . ح١٢. الذي هو ضمري لتثنية املخاطبة
، والضمة تناسب حركة الفاعل، فعلى هذا األلف للفرق بينه وبني املتكلّم الواحد وامليم زيدت بعد األلف  )٥(

األلف ضمري والتاء للفرق بينه وبني تثنية : وقيل، التاء مع األلف ضمري جزؤه األول متحرك بالضم: وقيل
 . ف١٢. نه فارق للفاعلأل؛ وضم التاء حينئذ، املذكّر الغائب وامليم زيدت بعد التاء

أنّ أول ما يبدأ بوضعه من أنواع الضمائر : وتفصيله، ولو كسر يلتبس بالواحدة واملخاطبة، بنفس املتكلّم الواحد: أي  )٦(
إنما ضموا التاء يف : فنقول، وأول ما يبدأ بوضعه املرفوع املتصل مث املخاطب مث الغائب، الضمري املرفوع املتصل

وكسروا ، وفتحوا للمخاطب؛ فرقاً بينه وبني املتكلّم بأخف احلركات، ناسبة الضمة حلركة الفاعلمل؛ املتكلّم
ألنّ خطاب املذكّر أكثر، فاخلفيف به ؛ ولَم يعكس األمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة، للمخاطبة؛ فرقاً

 . ف١٢. لمؤنث إالّ الكسروأيضاً هو مقدم على املؤنث، فخص للفرق بالتخفيف، فلم يبق ل، أوىل
 . ح١٢. نّ العدول من األصل لغلبة االستعمال وذلك مفقودأل؛ على تقدير الضم فأبقيت على الضمة األصلية  )٧(



 
 



 التاء من جنسها وهو الضم  حركةيم؛ ألنّ امليم شفوية فجعلوا للم
١(الشفوي( ، يطّرد بتثنيته¼ ضربتم½وزيدت امليم يف حىت)واملخاطب املذكراجلـمعوضمري ، )٢ 

عامليم؛ ألنّ )٤(فحذفت الواو)٣(ضربتموا:  الواو؛ ألنّ أصلهاجلمع ضمريوهوفيه حمذوف  او م و ل  ا
ومن )٥(¼هو½ إال يف  مضموم االسم وال يوجد يف آخر االسم واو قبلها مبنـزلة

خبالف )٦(او ياًءالو   قلبت¼ أدلو½: أصله، أَدٍل: ثَم يقال يف مجع دلِْو
                                                

ألنها شفوية والضم أيضاً ؛ ألجل موافقة امليم¼ ضربنت½و¼ ضربتما½إنما ضمت التاء يف : قال بعض الصرفيني  )١(
الشفوات، فنقلت : لقوهلم يف اجلمع؛ شفوة: وأصلها، منسوبة إىل الشفة¼ شفوية½: لهقو، شفوية فتناسبا

 . ح١٢. ¼شفة½حركة الواو إىل ما قبلها مث حذفت فصار 
 ألجل الواو ولَما ألنه إنما ضموها؛ أسكنت امليميف زيادة امليم، ولئالّ يلتبس بواو اإلشباع يف الوقف و  )٢(

 . ش١٢. ل الذي هو السكونحذف الواو بقي على األص
)٣(  فإن قلت :ا للفرق بينه وبني اجلمع الغائب: قال بعضهم، فيه قوالن: فما فائدة التاء إذن؟ قلتألنّ امليم ؛ إ

¼ ضربوا½مثالً أوالً الواو فصار ¼ ضرب½زيدت للجمع املخاطب على : وحاصله، زيدت بعد زيادة التاء
، هذا ما اختاره ¼ضربتموا½ فصار ليطّرد بتثنيته؛ مث زيدت امليم، رقاء للففالتبس باجلمع الغائب فزيدت الت

التاء مع الواو : ، وقال بعضهم"الرضي"وهذا ما اختاره ، أو لئالّ يلتبس باملتكلّم إذا أشبعت ضمته، املصنف
ك بالضمل متحره ضمري يف الفاعل كما يف التثنية؛ ضمري اجلمع وجزؤه األوف١٢. هروضعفه ظا، ألن . 

ألنهم لَما ثنوا الضمائر ومجعوها والقصد بوضع متصلها التخفيف لَم يأتوا بنوين املثنى واموع بعد   )٤(
فوقع الواو يف اجلمع يف اآلخر مضموماً ما ¼ اللّذين½و¼ اللّذان½و¼ هذان½كما أتوا ما يف ، األلف والواو

 . ش١٢. قبلها
: أصله، ¼خمرج½كـ، ألنه جزء من االسم وا يصري اللفظ امساً؛ مبنـزلة االسم¼ مواضربت½أنّ امليم يف : يعين  )٥(

 . ح١٢. ¼هو½وال يوجد يف آخر االسم واو قبلها مضموم إالّ يف لفظ ، ¼خيرج½
ولو حذفت الواو ابتداًء بقي بضم ، مث أعلّ إعاللَ قاٍض، لوقوعها طرفاً بعد ضمة مث كسرت الالم ألجل الياء  )٦(
   Å 

#   

   " ! )(٣٥ 





 
 



ّ الواو قد  ألن؛ )٢(وخبالف ضربتموه، )١(؛ ألنّ باءه ليس مبنـزلة االسم¼ضربوا½
 ¼ضربنت½ يف  النونوشدد )٣(¼عـظاية½خرج من الطرف بسبب الضمري كما يف 

امليم يففأدغم ¼ ضربتمن½: ضربنت أيأصلـه؛ ألنّ ¼ضـربن½دون 
بعد قلبه نونا

 املـيم  لقرب النون 
 النون كما يف عـمبـر  منومـن ثَم تـبدلُ امليم ، )٤(من النـون يف املـخرج

 ............................................................)٥(أصـله عنـبـر
                                                

 . ش١٢. فيبقى أثر من ذلك االستثقال احملسوس، إذ ال وجه لزواله؛ لالما
ولكلّ ، ليس: ويف بعض آخر، ألنّ باءه ليست مبنـزلة االسم: وقد اختلف النسخ يف هذا املقام؛ ففي بعض النسخ  )١(

بلها فينبغي أن يف آخره واو مضموم ما ق¼ ضربوا½أنّ : وتوجيه السؤال، ألنّ احلرف يذكّر ويؤنث؛ منهما وجه
وشرط يف حذفها أن يكون الواو املضموم ، أنّ باءه أصلية، فيكون يف آخر الفعل: وتقرير اجلواب، حيذف الواو

، ألنهما فعالن؛ ولَم حتذف، يغزوا ويدعوا: حنو، وهذه الواو وقعت يف آخر الفعل، ما قبلها يف آخر االسم
أنا ال نسلّم أنّ سبب حذف الواو ثابت يف : حاصل اجلواب:  وقيل،ألنّ امليم مبنـزلة االسم؛ ¼ضربتموا½خبالف 

ألنّ الباء لَم جيعل شيئاً من األفعال امساً خبالف امليم، فحينئذ فقد سبب حذف ؛ ¼ضربتموا½كما يف ¼ ضربوا½
 . ح١٢. فإنه ثابت فيه، فحذفت الواو منه؛ ¼ضربتموا½فلم حيذف الواو منه خبالف ¼ ضربوا½الواو من 

 . ش١٢. لَم حيذف واوه وإن كان واوه بعد ميم: أي  )٢(
دويبة أكرب من : والعظاية، بسبب اتصال التاء له، وهو وقوعه يف الطرف بعد ألف زائدة، النتفاء شرط القلب  )٣(

 . ف١٢. ةغالوز
،  احلنكوِمما فوقه من، وهو طرف اللسان، ألنّ امليم شفوية والنون من املخرج السابع من خمارج الفم  )٤(

وإنما ، ¼ضربتموا½: حنو، ليكون بإزاء امليم والواو يف املذكّر؛ زيدت النون مشددة: واألوجه أن يقال
كذا قرره  ، ملشاته بسبب الغنة للميم والواو معاً مع كون الثالثة من حروف الزيادة؛ اختاروا النون

 .ف١٢.''النجاح''وصاحب '' الرضي''
وجه ذلك أنّ النون إذا ظهرت يلزم اجتماع حريف الشفة : وقيل، قرب املخرج بينهمال؛ قلبت النون ميماً  )٥(
   Å 
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 فأُريد أن يكون ما قبلَ النون ساكناً؛ ليطّرد جبميع )١( ضربتنضربنت أيأصله: وقيل

وال ، )٣(؛ الجتماع الساكننيالنون قبل أياخلطابوال ميكن إسكان تاء )٢(نونات النساء
النونفأدخل ، )٤(عالمة ال حتذف والللخطابعالمة؛ ألنها التاء حذف أيحذفهاميكن 

الساكنة

 لقرب النون ؛
: ِلم زيدت التاء يف ضربت؟ قلنا: فإن قيل،  مث أدغم فصار ضربنت النونمن 
فاختريت )٦(؛ لاللتباسأنا حروف أيحروفهوال ميكن الزيادة مـن )٥(مضمر¼ أنا ½ حتته ألنّ

                                                

وإن حذفت يلزم التباس ، فيكون التلفّظ به ثقيالً كاملشي يف القيد وذلك متعذر، والغنة وهو النون والباء
لنظام '' شرح الشافية''كذا يف ، ضرب من الطيب ويكتب بالنون ويتلفّظ بامليم: العنرب: قيل، الرباعي بالثالثي

العنرب يف البحر : ''شرح خمتصر الوقاية''يف " الفاضل األستاذ مشس الدين القهستاين الكسائي"وقال . الدين
أنه ما خيرج من عني يف البحر ويطفو ، زبد البحر: وقيل، صمغ شجر: وقيل، مبنـزلة احلشيش يف الرب واحلق

 .ح١٢. كما يف حال املوج، ويرمى بالساحل
 . ش١٢.واألصل عدم احلمل، ألنّ العلّة الّيت يف التثنية لزيادة امليم لَم توجد هاهنا؛ بتخفيف النون بال ميم  )١(
 . ف١٢. ¼تضربن½و¼ يضربن½و¼ ضربن½: حنو، يف إسكان ما قبلها يف املاضي واملضارع  )٢(
 . ح١٢. لباءلو أسكنت تاء اخلطاب يلزم اجتماع الساكنني ومها تاء اخلطاب وا: أي  )٣(
وهاهنا ليس للخطاب عالمة أخرى ، لالستغناء عنها باألخرى؛ فتحذف إحدامها، إالّ إذا اجتمعتا لشيء واحد  )٤(

، ولَم تكن الزيادة من حرف العلّة؛ أما األلف والياء فلضمة التاء، حىت حتذف التاء فاضطروا إىل زيادة حرف
 . ش١٢. ملذكّر مع عالمة مجع املؤنثوأما الواو فلكراهتهم اجتماع عالمة مجع ا

أنه ِلم زيدت التاء يف نفس املتكلّم الواحد مذكّراً كان أو مؤنثاً؟ وتوضيح اجلواب ما أشار : توجيه السؤال  )٥(
 . ح١٢. مضمر¼ أنا½ألنّ حتته : املصنف إليه بقوله

إذ لو ؛  شيء من حروفه يلزم االلتباسإالّ أنه لو زيدت¼ أنا½وإن كان املناسب أن يزاد من حروف : يعين  )٦(
وهو مجع ¼ ضربن½ولو زيدت النون يلتبس بـ، وهو تثنية املذكّر الغائب¼ ضربا½زيدت األلف يلتبس بـ

 . ح١٢. لاللتباس¼ أنا½فلم ميكن الزيادة من حروف ، املؤنث الغائبة



 
 



 مضمر¼ حنن½؛ ألنّ حتته ¼ضربنا½ النون يف  وزيدت، )١( يف أخواتهالتاء أيلوجودهالتاء 
وتدخل املضمرات ، )٢(حىت ال يلتبس بضربن فصار ضربنا األلف  زيدتمث 

:  ثالثةصل  إىل ستني نوعاً؛ ألنها يف األ ترتقي املضمرات أيوهي)٣(يف املاضي وأخواته
مثّ يصري كلُّ واحد اثنني نظراً إىل اتصاله ، )٤(وجمرور، ومنصوب، مرفوع

 ..............................................................،)٥(وانفصاله
                                                

وأما زيادة التاء يف تلك ، ¼ربنتض½و¼ ضربتم½و¼ ضربتما½و¼ ضربِت½و¼ ضربت½: وهي¼ ضربت½أخوات : أي  )١(
لقى إليه الكالم اختري له حرف شديد، األخوات فحكم وضعيا كان املخاطب من يه ؛ ولعلّ حكمتها أنه لَمليتنب

وال ميكن زيادة ¼ أجدك قطبت½: واحلروف الشديدة هي، عن سنة الغفلة وألقى مسعه إىل ما يلقى إليه وهو شهيد
 . ش١٢. وغري التاء ِمما بقي ليس من حروف الزيادة، فتعين التاء، بالتثنيةلاللتباس ؛ األلف منها

أنّ الضمري املرفوع املنفصل : أنه ِلم زيدت النون يف نفس املتكلّم مع الغري؟ وتنقيح اجلواب: توجيه السؤال  )٢(
ع املؤنث الغائبة فلما التبس جبم، ¼ضربن½فزيدت النون فيه فصار ،  مستـتر حتته وفيه نون¼حنن½وهو 

 . ح١٢. ¼ضربنا½لرفع االلتباس، فصار ؛ زيدت يف آخره األلف
ليتناول ؛ وإنما عبر عن االتصال بالدخول، تتصل: أي، املرفوعة واملنصوبة: وتدخل املضمرات أي: قوله  )٣(

ا الصفات وأم، إذ املتبادر من االتصال اللغوي يف املاضي وأخواته من األفعال؛ املستكن من املتصل
، وال يتصل باحلروف إالّ املنصوب وارور، وارور أيضاً، فيدخلها املرفوع واملنصوب كاألفعال

 . ش١٢. واألمساء إالّ ارور
والظّاهر ، وله ولالختصار إن كان متصالً، لدفع االلتباس إن كان منفصالً؛ ألنّ املضمرات قائمة مقام الظاهر  )٤(

 .حبذف.  ف١٢. ب أو جمرور، فكذا ما يقوم مقامه من املضمراتإما مرفوع أو منصو
نّ كلّ واحد من الضمائر إما متصل أو منفصل أ: ان إىل كلّ واحد من الضمائر أيوكال الضمريين يرجع  )٥(

 له مفعول، نظراً: أنّ قوله: اعلمو، فاألول املنفصل والثاين املتصل، ألنه إما أن تستقلّ بنفسه أو ال؛ وذلك
وِمن شرط حذف الالم منه أن يكون فعالً لفاعل الفعل املعلّل به ، ¼إخل... مث يصري كل واحد ½: لقوله

   Å 
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Multiplyفاضرِب
 يف االثنني   حىتتةالس مناملنفصلمثّ أخرج ارور ، يصري ستة حىت )١( الثالثةواملنفصل املتصل أي

 مررت: بل يقال، مررت زيد ب: فال يقال، )٢(ال يلزم تقدمي ارور على اجلار
مخسة لك اإلخراج بعدفـبقي، )٣(بزيد

ةمن الست

 ،صل ومنفصلومنصوب مت، صل ومنفصل مت مرفوع: 
املرفوع املتصل وهو حيتمل مثانية عشر  إىلمثّ انظر . صلوجمرور مت 

                                                

صفة املتكلّم فال يصح ¼ والنظر½، ألنّ الصريورة صفة حال الضمائر؛ وهاهنا لَم يوجد، ومقارناً له يف الوجود
نظراً مفعول مطلق لفعل حمذوف :  إنّ قوله:وميكن أن يقال، يصري: حذف الالم منه فكيف يصح علّة لقوله

¼ يصري½نظراً حال من فاعل : قوله: وقيل، بيان حال الضمائر: فيكون اجلملة حالية أي، انظر نظراً: أي
إذا جعل املصدر مبعىن املفعول يصح أن يقع مفعوالً له : وأقول. واملصدر مبعىن الفاعل واملفعول

 . ح١٢. ضمائر، كما أنّ الصريورة صفة لَها، تأملألنّ املنظورية صفة لل؛ للصريورة
اجعل كلّ واحد من املتصل واملنفصل مرفوعاً : أي، املرفوع واملنصوب وارور: أي، يف الثالثة: قوله  )١(

جعلُ كلّ واحد من املضروب مثل املضروب فيه هو معىن الضرب، فليكن : وهذا أي، ومنصوباً وجمروراً
 . ش١٢. ري اموع احلاصل من الضرب ستةعلى ذكر منك حتى يص

، القياس على املظهر: والدليل املطابق، إذ االنفصال ال يستلزم التقدم؛ لكن فيه نظر، هذا هو الدليل املشهور   )٢(
، املضمر املتصل جار جمرى املظهر يف استقالله والتلفّظ به وحده: كما أشار إليه بعض احملقّقني بقوله

وال يقع جمروراً ألبتة، ، كما يقع املظهر كذلك¼ إياك أكرمت½و¼ هو فعل½: حنو،  ومنصوباًفيقع مرفوعاً
. إذ ال ميكن انفصال ارور عن اجلار خبالف املرفوع واملنصوب؛ كما ال يقع املظهر املنفصل جمروراً

 . ف١٢
، فألجل ¼مررت بزيد½: يف قولك¼ مررت زيد ب½: تقدمي ارور على اجلار ال جيوز حىت ال يقال: يعين   )٣(

فإنّ تقدميه على الرافع والناصب ؛ خبالف املرفوع واملنصوب، هذا لَم جيئ ارور املنفصل يف كالمهم
 باجلار صاركاجلزء منه وجزء الشيء ال هألنه لشدة اتصال؛ وإنما لَم جيز تقدمي ارور على اجلار، جائز

 . ح١٢.يتقدم عليه



 
 



تفى واك، )٢(املتكلم أياحلكايةتاً يف ستاً يف الغيبة وستاً يف املخاطبة وس)١(اً يف العقلنوع
خبمسة
من الوجوه الستة

باشتراكبة  يف الغي
 

اطب وكذلك يف املخ)٣(ماهلا التثنية؛ لقلّة استع
 ر األحوال أو يعلَم؛ ألنّ املتكلم يرى يف أكثوضربنا ضربتبلفظنيويف احلكاية )٤(واملخاطبة

قـسـمفإذا صار ،  لك اثنا عشر نوعاًاألسقاط بعدفبقي، )٥(بالصوت أنه مذكّر أو مؤنث
وهو املرفوع املتصل

 
                                                

 الّيت عبر عنها بالضمري املرفوع املتصل مثانية عشر، فيعترب العقل لكلّ معىن منها ضمرياً على ألنّ املعاين )١(
 . ف١٢. حدة باألصالة

حكاية املتكلّم خمرباً عن نفسه وخمرباً عنها وعن غريها اثنان من تلك الستة للواحد املذكّر والواحد : أي  )٢(
 . ح١٢. واثنان جلمع املذكّر واملؤنث، ثواثنان للمثنى املذكّر واملؤن، املؤنث

 وتثنية املؤنث جتيء، ¼ضربا½:  حنو يف الغائب على وزن فَعالَ،وهو أنّ تثنية املذكّر جتيء، ا حبثوهاهن    )٣(
بأنّ املراد من االشتراك هاهنا االشتراك يف أصل : وأجيب، ، فال اشتراك بينهما¼ضربتا½: على وزن فعلتا، حنو

وفيه ، أنّ الضمري يف املذكّر واملؤنث إنما هو األلف فيكون الضمري فيهما واحداً فيشتركان: ينالضمري يع
وباجلملة أنّ عبارة ، نظر وهو أنّ تلك األلف يف تثنية املؤنث ليس إالّ مع التاء ويف املذكّر بدوا فافترقا

وضمري التثنية وهو األلف ،  صيغ األفعالأنّ كالمنا يف الضمائر ال يف: واجلواب، املنت ال خيلو عن التقلقل
املراد من االشتراك هاهنا االشتراك يف املعىن ال يف اللفظ ونعين : وقيل، مشترك بني تثنية املذكّر واملؤنث

ألنّ كالمنا يف اشتراك ؛ مشترك يف اللفظ مذكّراً كان أو مؤنثاً وفيه نظر¼ مها½أنّ ضمري منفصلها وهو : بذلك
 . ح١٢. ملتصل ال املنفصللفظ الضمري ا

 . ش١٢. فيهما¼ ضربتما½: باشتراك التثنية كذلك، حنو   )٤(
املعطوف واملعطوف عليه جمموعهما ، يرى يف أكثر األحوال أو يعلَم بالصوت أنه مذكّر أو مؤنث: قوله   )٥(

ألنه يعلم ؛ غالبلصدقه على ال؛ دليل واحد وال يصح أن يكون كلّ واحد منهما دليالً على االستقالل
ألنه مرئي يف أكثر األحوال ومعلوم بالصوت أيضاً، فينبغي أن يكتفى بلفظني ؛  وعلى املخاطب،بالصوت

أنّ املتكلّم يرى يف أكثر األحوال ومعلوم بالصوت أيضاً وكلّ : وتقرير املقصود، فيهما واألمر ليس كذلك
   Å 
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واحد كل اثنا عشر نوعاً فيصري الضمائر أياخلمسة تلك األقسام واحد من  مثلَ األقسام أيمـنها املرفوع غري
ذلــك

أي املرفوع املتصل

 عشر ستون نوعاً اثنا عشر  اخلمسة يف اثينMultiplyبضرب فيحصل لك 
، واثنا عشر للمرفوع املنفصل)١(ضرب إىل ضربنا: حنو،  املتصل للمرفوع

ا و هو ه:أن يقال¼ هو½واألصل يف . )٢( إىل حنن ضربنا ضربهو : حنو
هوحاد، )٣(اوخمرجيهما  ولكن جعل الواو األوىل ميماً يف اجلمع الت

وهو الشفة

 
 الواو ملا مر يف ضربتموا وحملت  حذفتفصار مهوا مثّ ، واجتماع الواوين

                                                

نتج أنّ املتكلّم ال حيتاج إىل تكثري األمثلة يف التذكري ما كان أمره كذلك ال حيتاج إىل تكثري األمثلة، في
 . ح١٢. والتأنيث والواحد والتثنية واجلمع، فاكتفي بلفظني

، ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربن: مخسة للغائب مع الغائبة، حنو، اثنا عشر للمرفوع املتصل: يعين   )١(
ضربتم ضربِت ضربتما ضربنت واثنان للمتكلّم ضربت ضربتما : ومخسة للمخاطب مع املخاطبة، حنو

 .ح١٢.ضربت ضربنا:،حنو
أنتما ، أنت ضربت، هن ضربن، مها ضربتا، هي ضربت، هم ضربوا، مها ضربا، هو ضرب: تقول   )٢(

. هياً إىل حنن ضربناتأنا ضربت من، أننت ضربنت، أنتما ضربتما، أنِت ضربِت، أنتم ضربتم، ضربتما
وإما لداللته على اموع الذي ،  وضمه إما لكونه ضمرياً مرفوعاً،إنما هو للساكن¼ حنن ½وحتريك نون

 . ش١٢. حقّه الواو
؛ من أصل الكلمة ال لإلشباع عند البصريني¼ هي½والياء يف ¼ هو½اعلم أنّ الواو يف ، ضربا ضربوا: كما يقال   )٣(

فهما لإلشباع : وأما عند الكوفيني، ف اإلشباع إالّ ضرورةألنّ حرف اإلشباع ال يتحرك وأيضاً ال يثبت حر
وأنت تعلم أنّ ما ذكره البصريون من ، فإنك حتذفهما فيهما؛ والضمري اهلاء وحدها بدليل التثنية واجلمع

الدليلني حجة على الكوفيني وحذفهما يف التثنية واجلمع ال ينايف كوما من أصل الكلمة، فالقياس عند 
ف١٢. ¼هووا½، ¼هوا½: ني أن يقال يف التثنية واجلمعالبصري . 
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فروا حتىقد : وقيل، )١( عليه التثنية

من الواو إىل امليم
وأدخل )٢( يقع الفتحة على امليم القوي

أدخل :  وقيل، )٣(ومحل اجلمع عليه¼ ضربتما½ملا ذكر يف ¼ مر كماأنتما½امليم يف 
 يف  أدخل؛ ألنه ¼أنتما½وأدخل يف ¼ نتماأ½؛ ألنه أدخل يف ¼ضربتما½امليم يف 

؛ ¼مهوا½ وأدخل يف  ¼مهوا½ يف  ؛ ألنه أدخل¼مها½وأدخل يف ¼ مها½
لقلّة حروفه من ¼ هو½وال حيذف واو ، )٤( الطرف يفالجتماع الواوين ٰههنا 

يتعانق واو هو إذا جوازاًوحيذف )٥(القدر الصاحل صل أ ت  .................................ا
                                                

ألنّ الواو أثقل ؛ واو الضمري والواو الذي هو جزء الضمري واجتماعهما غري جائز: أي، واجتماع الواوين: قوله   )١(
: أي، مثّ حذفت الواو ِلما مر، ¼مهو½فصار ، حروف العلّة مع أنّ األول مضموم فاجتماعهما يف غاية الثقل

؛ ألنّ ضمها؛ وأسكنت امليم، وهو أنه ال يوجد اسم آخره واو ما قبلها مضموم، ¼ضربتموا½لعلّة مذكورة يف 
 . ف١٢. ¼مها½يف جعِل الواو ميماً فصارت : أي، ومحلت التثنية عليه: وقوله. ¼هم½ألجل الواو فصار 

أنّ بعض : واملقصود على تقدير االستيناف. وفيه ما فيه كما ستعرف، تأمل، قد فروا إخل: وقيل: قوله  )٢(
إنما جعلت الواو ميماً يف التثنية حتى تقع : الصرفيني قد فروا من أن تقع الفتحة على الواو الضعيف وقالوا

ا اجلمع فهو حممول على التثنية، الفتحة على امليم القويل؛ وأمح١٢. ألنّ هذا اجلواب ال يتأتى فيه، تأم . 
يف إدخال امليم ¼ أنتما½على : أي، عليه: وقوله. ¼أنتمن½، ¼أنتموا½وهو ، للخطاب: أي، ومحل اجلمع: قوله  )٣(

 . ش١٢. ¼ضربنت½و¼ ضربتم½وإن لَم يوجد علّة اإلدخال فيه وبقي العمل فيهما، كما يف 
 من حيث جتاوز كلّ ألجل االطراد بينهما للمشاكلة الّيت¼ مها½أدخل يف ¼ مهوا½لَما أدخل امليم يف : يعين  )٤(

 . ح١٢. واحد منهما الواحد
لقلّة حروفه : وقوله، ألنه اسم آخره واو ما قبلها مضموم؛ مع أنّ القياس احلذف¼ هو½وال حيذف واو : قوله  )٥(

من املقدار الذي حيتاج إليه يف الكلمة وهو ثالثة أحرف، حرف يبتدأ به وحرف : أي، من القدر الصاحل
 . ف١٢. توسط بينهمايوقف عليه وحرف ي
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 باملعانقة مع وقوع الواو على  احلروفحلصول كثرة )١(وانضم بشيء آخر

وتكسر إذا. )٣(له: حنو، الواو احملذوفة حاله على لتدلعلى مضموماً هو هاء أياهلـاُءفبقي )٢(الطرف
اواهلاء بعد حذف الو

 كان ما قبله 
الكسرة إىلياًء ساكنة حىت ال يلزم اخلروج من  وأ)٤(مكسوراً

التحقيقية والتقديرية

 :حنـو، احلقيقية الضمة 
جتعلو)٥(يف غـالمه وفيه

أي تبدل

، )٦( هي ألـفاً كمـا جتـعل يف يـا غالِمي يا غالما ياء
حىت ال يقع الفـتحة على )٧(وجتعل الياُء ميماً يف التثنية،  يـا بـاديةُ يا باداةُجتعل أيويف

                                                

اتصل بأوله شيء آخر اتصال تعانق حتى يكون كجزء منه وعامالً فيه ويوجب كونه ضمرياً متصالً من : أي  )١(
 . ش١٢. ¼ضربه½: أو فعل، حنو، ¼له½: أو حرف جر، حنو، ¼غالمه½: مضاف، حنو

 .ف بتصر ش١٢.  كما يف ضراتقلب ألفاً وإن تعانق بشيء آخر بل ي ِهولذلك ال حتذف ياُء؛ وقبله ضمة  )٢(
وأبقيت اهلاء على حاِلها مضمومة وأشبعت الضمة فصار ، ¼له½فحذفت الواو فصار ، ¼هلو½وكان يف األصل   )٣(

 .ح حبذف١٢.¼له½
فحذفت الواو وكسرت اهلاء ، ¼و½: كان يف األصل، ¼به½: تكسر اهلاء إذا كان ما قبلها مكسوراً حنو: أي  )٤(

 . ح١٢. ¼به½بعت الكسرة فصار وأش
أو التقديرية، فيما إذا كان ما قبلها ياًء ، واملراد من الكسرة هي احلقيقية فيما إذا كان ما قبلها مكسوراً  )٥(

 . ح١٢. ¼فيه½: ألنّ الياء مبنـزلة الكسرة التقديرية، حنو؛ ساكنةً
بت كسرة امليم وفتح الياء، فقلوهو بكسر ، ¼غالمي ½جعالً مثل جعله يف ياء¼ هي½جتعل الياء ألفاً يف : أي  )٦(

؛ قلبت الكسرة فتحةً¼ هي½فكذلك يف ، لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ للتخفيف فقلبت الياء ألفاً؛ امليم فتحةً
هكذا قيل، . ¼يا غالما½: كما يقال، ¼لَها½: ألنّ األلف أخف احلروف فيقال؛ للتخفيف مث قلبت الياء ألفاً

. فال معىن لتخصيص الياء بالفتح وقلبها ألفاً،  ياء املتكلّم جيوز فيه الفتح والسكون وتقلب باأللفوفيه أنّ
 . ح١٢

لَم يترك الياء على : يعين، ¼ضربتما½وجيعل كسرة اهلاء ضمةً؛ اتباعاً للميم كما مر يف ¼ هي½يف تثنية : أي  )٧(
 . ش١٢. حاِلها



 
 



¼هن½نون دد وش، )١( مع ضعفها الضعيفاليـاء 
ألن أصله مهن

، ¼ضربنت½  ملا مر يف
واثنا عشر

نوعاً من الستني

فيه اجتماعوال جيوز . ربناضربه إىل ض: حنو، لمنصوب املتصل ل
أي يف املنصوب املتصل

 
 لشخص اضربـتك وضربتين حىت ال يصيـر : فعول يف مثلعل واملضمريي الفا

 والكاف التاء بفتحعـلمتك: حنو، )٣(إال يف أفـعـال الـقـلوب)٢( واحدة حالةفـاعالً ومـفـعوالً يف 
 )٤( يف احلقيقة مبفعول ليس   فاضالً؛ ألنّ املفعول األولالتاء بضموعلمتينفاضالً 

 الستني من نوعاًعـشرواثنا . )٥(علمت فَضلي وعلمت فضلك: ل يف تقديرهوهلذا قي
                                                

 . ف١٢. ¼مها½ ألجل امليم فصارت وضمت اهلاء، مع ضعف الفتحة: أي  )١(
: ويف هذا الدليل نظر؛ إذ جيوز أن يصري الشخص الواحد فاعالً ومفعوالً يف حالة واحدة جلواز أن يقال  )٢(

أنه ال جيوز اجتماع ضمريي : وهو" الفاضل الرضي"والصواب ما ذكره ، ¼ضربت نفسي½و¼ ضربت نفسك½
، ال القلوب؛ ألنّ أصل الفاعل أن يكون مؤثّراً واملفعول متأثّراً منهالفاعل واملفعول لشيء واحد يف غري أفع

؛ وأنت ¼ضرب زيد زيداً½: فلهذا ال يقول، فإن اتحدا معىن كره اتفاقهما لفظاً، وأصل املؤثّر أن يغاير املتأثّر
، حادمها معىنوإن ختالفا لفظا الضمريين الت¼ ضربتك½وال ¼ ضربتِني½: فلم يقولوا،  ضرب زيد نفسه:تريد

فقصدوا مع اتحادمها معىن تغايرمها لفظاً بقدر اإلمكان ، والتفاقهما يف كون كلّ واحد منهما ضمرياً متصالً
؛ ألنه صار النفس بإضافته إىل الضمري فيها ¼ضربت نفسك½و¼ ضربت نفسي½و¼ ضرب زيد نفسه½: فقالوا

 .ف ١٢. كأنه غريه لغلبة مغايرة املضاف للمضاف إليه
؛  ِبهاعلمت ورأيت ووجدت وظننت وحسبت وخلت وزعمت، وإنما مسيت: وهي، وهي سبعة باالستقراء  )٣(

 . ف١٢. وكلّ منها فعل القلب، والباقي للشك، ألنّ الثالثة اُألول لليقني
رتب الثاين عليه، فلم ألنّ املفعول الذي تعلّق به العلم يف الواقع هو املفعول الثاين، فذكر األول إنما هو ليت  )٤(

 . ش١٢. ألنهما ليسا يف نفس األمر فاعالً ومفعوالً؛ يؤد اجلمع بينهما إىل مكروه
أنّ املفعول األول جعل مضافاً إليه، فعلم : يف تقدير كلّ واحد من املثالني املذكورين واملقصود منه: أي  )٥(
   Å 
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  للمجرورواثنا عشر . إياه ضرب إىل إيانا ضربنا: حنو، للمنصوب املنفصل

جعل )٢(ضاربوي: ويف مثل ضاِرِبي أصله)١(ضاِربه إىل ضاِربنا: حنو، املتصل
نمهدوي:  كما يف مهديٍّ أصلهالياء يف الياءأدغمالواو ياًء مثّ  ضروب بوز املرفوع املتصلو، م

أي الضمري

 يستتر 
 وِليضِرب والَ يضِرب ضرب يضِرب: حنو، هو يستترالغائبيف )٣(يف مخسة مواضع

الغائبةويف 
يستتر هي

 أنت يستتراملخاطبويف ، ضربت وتضرب ولتضرب وال تضرب: حنو، 
والياء يف ، تضرب واضِرب وال تضرب: حنو، )٤(يالذي يف غري املاض

لعامة وعند سيبويه وا)٥(احلسن أيياألخفشتر عند وفاعله مست، فاعل ال فقطاخلطاب عالمةتضربني 
                                                

 . ح١٢. أنه ليس مبفعول يف احلقيقة
أنه إنما أخر : واعلم. له هلما هلم هلا هلما هلن لك لكما لكم لك لكما لكن يل لنا: رف، حنووأما مثال احل  )١(

ألنّ املنصوب متصل ومنفصل وليس له منفصل، فحينئذ كان ؛ ذكر ارور املتصل عن املنصوب
دمي للمنصوب مزيد عليه أو ألنّ املنصوب معمول الفعل بال واسطة وارور معموله بواسطة، فتق

 . ح١٢. ألنّ األصل عدم الواسطة؛ املنصوب أوىل
 ١٢. ضاربون، فأضيف إىل ياء املتكلّم فسقط النون باإلضافة، كما هو القاعدة، فاجتمع الواو والياء: األصل  )٢(

 .القادري. وأبدلت ضمة الباء كسرةً القتضاء الياء إياها، فقلبت الواو ياًء وأدغمت الياء يف الياء. ف
 . ش١٢. ووجوباً يف بعض، وازاً يف بعضهاج  )٣(
وأما يف املخاطَبة ، جييءألنه ال يستـتر يف خطاب املاضي مطلقاً، كما ؛ ¼يف غري املاضي½: إنما قيد بقوله  )٤(

 . ش١٢. ¼وياء تضربني½: املفردة من غري املاضي ففيها خالف؛ فعند بعضهم يستتر فيها وإليه أشار بقوله
وإما لئالّ يلزم أن يكون ضمري املفرد ، ء املفردات املضارع جمرى واحد يف عدم إبراز ضمريهاإما إلجرا  )٥(

 . ف١٢. أن يكون أخف: أثقلَ من ضمري املثنى مع أنّ القياس يقتضي



 
 



هِذي ½يئه يف وعينت الياء . ¼تضربون ½¼واو½ـري بارز للفاعل كهـو ضم
؛ لاللتباس )٢( شيء¼أنِت½ حروف  من¼ الياء بدل للفاعلتـضربني½ومل يزد يف )١(للتانيث¼ أمة اهللا

وتكرار التائني يف التاء ، بالتثنية يف اهلمزة واجتماع النونني يف النون
الياء وإبراز بني يفالنون حبركة ما قبل بينهمايفرق ومل تضربن أيمجـعهللفرق بينه وبني ، تضربني يف ضر  حىت ال ت
ييلتبس بني أ ضر  حبذف النون حىت ال يـلتبس يفرقوال)٣( بالنون الثـقيلة واخلفيفة يف الصورةت

املـتكلم متكلماً كان سواءاملضارعويف )٤(باملذكر املخاطب
واحداً أو مع الغري

ويف ، حنن أيونضرب أنا أيأضرب: حنو، 
الصفة

أي يستتر

 واستتر يف املرفوع دون املنصوِب.  إىل آخرهمهاوضاربان هوضارب:  حنو
ملرفوعألنه؛ )٥(وارور  مبنـزلة جـزء الـفعل واستتر يف املفرد الغائب والغائبة ا

                                                

بأنّ هذا القول : فكانت مناسبة للتعين باملؤنث وذكر بعضهم¼ هذي½ للتأنيث كـجييء ¼الياء½ألجل أنّ : أي  )١(
ألنّ الياء ؛ كوِنها ضمري املخاطبة للفاعل: أي¼ تضربني½وعينت الياء يف : تعلّق بالعامة ال باألخفش فاملعىن أيي

:  يف¼اهلاء½أو يكون الياء بدالً عن ،  صيغة موضوعة للتأنيث¼هذي½وفيه نظر جلواز أن يكون ،  للتأنيثجييء
 . ح١٢. ال يالئم حينئذ للتعيني، تأمل، يئه: إنّ قوله: وحنن نقول، انتهى كالمه. ¼هذه أمة اهللا½

 . ش١٢. ألنه املضمر حتته؛ بكسر التاء مع أنّ القياس أن يزاد من حروفه  )٢(
أو إحدى الكلمتني ملتبسة بالنون املخفّفة ، إذ أحد النونني خمفّف واآلخر مشدد؛ وإن لَم يلتبس حقيقة  )٣(

 . ش١٢. واألخرى بالثقيلة
لكنه ، وأيضاً يلتبس بالغائبة املفردة،  لَم يعلم أنه خماطب مفرد أو خماطبة مفردة¼تضرب½:  قلتفإنك إذا  )٤(

 . ف١٢. صرح باملذكّر للمناسبة اخلطابية بينهما لنفي ما عداه مع أنّ املقصود يتم به
 العبارة تضمني معىن إنّ يف: قلت، يف املرفوع: إذ ال صحة للمعىن يف قوله؛  غلط¼يف½كلمة : فإن قيل  )٥(

ويف بعض ، أوقع االستتار أو خص االستتار أو جيوز االستتار يف املرفوع: اإليقاع أو اخلصوص، فاملراد
   Å 
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مفرد السابق  وإعطاء اخلفيف للظاهر وذلكخفيفدون التثنية واجلمع؛ ألنّ االستتار 

ـٰى  واملخاطب الذَيِن يف املـاضي؛ ألنّ االستـتار قـرينة الغري مع أو وحدهاملتكلم دون االستعمال لكثرةأول
 اإلبراز القوي للمتكلّم القوي  فإعطاء، )٢(واإلبـراز قريـنة قـوية)١(ضعـيفة

أوىل القويواملخاطب   )٣( ومتكلّمه؛ للفرقاملذكر املفرداملستقبلتر يف خماطب واست، الكالم مبدأ لكونه
املواضع هـذهاستتر يف : وقيل لوجود الدليل دون غريها؛ املذكورة اخلمسة املواضع أي

لالستتار فيها دون غريها

 )٤( وهو عدم اإلبراز

والتاء يف مثل ضربت، )٥(يف مثل ضرب
معطوف على قوله عدم اإلبراز

يضِرب مثل يف الغائب للمذكرواليـاء،   والتاء يف، إبرازه إىل حاجة فال
                                                

 . ح١٢. وهذا ِمما ال مناقشة فيه.  واستتر املرفوع إخل:النسخ
داللة على وجود اآلخر، مقرونة بالفاعل ودالّة على وجوده؛ فإنّ أحد املقارنني يلزمه ال: أي، قرينة: قوله  )١(

 . ش١٢. ولذلك مسي الداللة قرينةً وهي من عداد األمساء، ولذلك دخلتها التاء لكنها ضعيفة
ألنه قريب من ؛ والبارز إنما هو نائب عنه ودالّ على وجود الفاعل داللةً قويةً، ألنّ األصل كون الفاعل ظاهراً  )٢(

إذ ال يشارك ؛  نائب عن البارز ودالّ على الفاعل داللةً ضعيفةًواملستتر، الظاهر من حيث كونه ملفوظاً
 . ش١٢. الظاهر بوجه

ليحصل الفرق بني املتكلّم واملخاطب الذَيِن ؛ استتر الضمري املرفوع املتصل يف املخاطب واملتكلّم للمستقبل: أي  )٣(
 . ح١٢. بة لسبقه استحق اخلفّة باالستتارألنّ املخاط؛ وال يستتر يف املخاطبة، وبينهما يف املاضي، يف املستقبل

، أنّ الفعل البد له من فاعل وهو إما مظهر أو مضمر بارز أو مضمر مستتر: بعد أن لَم يكن مظهراً يعين  )٤(
 . ف١٢. لئالّ يبقى الفعل بال فاعل؛ فحيث لَم يوجد األول والثاين وجب احلكم باالستتار

وإن لَم يكن ، إذ البد أن يكون للفعل من فاعل ظاهر؛ م ظهور الفاعلعد: أي، ¼ضرب½يف مثل : قوله  )٥(
ظاهراً ¼ زيد ضرب½يف ¼ ضرب½: فلما لَم يكن الفاعل يف مثل، فإن لَم يكن فمضمر مستتر، فمضمر بارز

وجد فيه بارزاً علم أنّ فاعله مستتر، فلما كان عدم اإلبراز دليالً ضرورياً أسند احلكم إىل دليل آخر فيما وال 
 . ش١٢. ¼ضربت½والتاء يف مثل : دليل آخر وإن كان عدم اإلبراز شامالً للكلّ فقال
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 يف مثل نضرب وهي ليست  والنون، واهلمزة يف مثل أَضرب، مثل تضرب

ـوز أن يكون وال جي. )٢( يف مثل ضارب وضارباِن وضاربوننفسهاوالصفة)١(بأمساء
ضربتتـاء 

بسكون التاء

،  بالفاعلة الـظاهرة حذفهالـوجود عدم ¼ ضربت½ ضميـراً كتاء 
¼ ضاربون½وواو ¼ ضاربان½ ألف  يكونوال جيوز أن . ضـربت هنـد: حنو

  كألفوالضـميـر ال يتـغير ،  واجلـرضاربني حنوالنصب يتغيـّر يف حالة الواو أيألنهضـمرياً؛ 
ِافعـلْ: مثليف )٤( واالستـتار واجب)٣(¼يضربان½

أي يف األمر املخاطب

داللة ؛ لحنن أيونفعلُ أنا أيوأَفعلُ أنت أيوتفعلُ 
عليه وقَبحالصيغة 

أي على االستتار

 .)٥( زيد وأفعل زيد ونفعل زيدون وتفعلِافْعلْ زيد  
                                                

ألنه لَما ذكر أنّ التاء ؛ وإنما ذكر هذا وإن لَم يذهب أحد إىل أنها أمساء، فال تكون فواعل لألفعال املذكورة  )١(
 ¼تضربني ½ والياء يف¼ضربوا½الواو يف  و¼ضربا½ واأللف يف ¼ضربن½حبركات التاء والنون يف ¼ ضربت½يف 

 . ش١٢. وكان مظنة أن يتوهم متوهم أنّ هذه احلروف أيضاً أمساء، رفع ذلك التوهم، أمساء
 للمثنى املذكّر ¼ضاربان½ للمفرد املذكّر و¼ضارب½فإن ، أنّ يف لفظها ما يدلّ على من هي له: يعين  )٢(

 . ش١٢. ¼ضاربات½و¼ ضاربتان½و¼ ضاربة½وكذا ،  للجمع املذكّر¼ضاربون½و
وال يف ، ¼زيدان لن يضربا½: وال يف حالة النصب، حنو، ¼ربانيضزيدان ½: فإنها ال يتغير يف حالة الرفع، حنو  )٣(

 . ح١٢. ¼زيدان لَم يضربا½: حالة اجلزم، حنو
وأما ، ضع اخلمسة املذكورةعدم اإلبراز عند اتصاله واجب يف مجيع املوا: أنّ استتار الضمري مبعىن! اعلم  )٤(

.  بل يكون مستتراً أبداً ففي أربعة أفعالهأنه ال جيوز إظهار الفاعل وال إبراز: استتار الفاعل املضمر مبعىن
 . ف١٢

إنّ املراد من القبح هو االمتناع : يقتضي جواز ذلك مع أنه ال جيوز ذلك؟ قلنا¼ حبـوقَ½: إنّ قوله: فإن قيل  )٥(
 . ح١٢. سلب الضرورة فيه عن طرف الوجود: اًء على أنه اإلمكان العام أيامتنع؛ بن: أي



 
 



)١( 
أيضاً على جيــيء املضارع أيوهو

أي كاملاضي

هـيــضرب :  أربعــة عــشر وجهــاً حنــو : ويقــال لــه. نضرب إىلا
؛ ألنـه مـشابه     )٢(مـضارع : ويقال لـه  ،  لوجود معىن االستقبال يف معناه      مستقبل
ــسكنات   بضارٍب ــات وال ــدد احلــروف   يف احلرك ــفةً ، )٣(وع ــه ص  ويف وقوع

ويف دخــول الم )٤(¼ضــارب½ مقــام ¼مــررت برجــل يــضرب½ : مثلللنكــرة يف 
ــو، االبتـــداء ــوم: حنـ ــداً لقـــائم وليقـ ــوم   اجلـــنس مشابه أيوباسم، )٥(إنّ زيـ يف العمـ

 بـالم العهـد كـذلك خيـتص          خيتصكما أنّ اسم اجلـنس      : واخلصوص يعين 
وبالعني يف االشتراك  ،بسوف والسني ¼ يضرب½

عطف على قوله باسم اجلنس
مثّ ، )٦( واالسـتقبال   احلال بـني    

                                                

هذا الكالم مفصول عن السابق، واملستقبل : خرب مبتدأ حمذوف واملصدر مبعىن املفعول أي: يف املستقبل )١(
: ''التاج''ويف ، ¼االستقبال ضد االستدبار½: ''الصحاح''قبال وهو الزم بدليل ما قال يف اسم فاعل من االست

 . ح١٢. ¼یشوا شدنپ½ :االستقبال
مشتقّة من الضرع، كأنّ كال الشبيهني ارتضعا من ضرع واحد، فهما ، املشابهة: ألنّ معىن املضارعة يف اللغة  )٢(

 . ش١٢. ¼مضارع½: سم قيل لهأخوان رضاعاً، فلما ضارع املستقبل باال
 وعلى ترتيبهما فيه ومجع ¼ضارب½ على عدد احلركة والسكون يف ¼يضرب½فإنّ عدد احلركة والسكون يف   )٣(

 . ش١٢.  للمشاكلة¼السكنات½
 . ح١٢. ألنّ الفعلَ نكرة وضعاً، فال يقع صفةً للمعرفة؛ وذلك  )٤(
ملن ينكر ¼ إنّ زيداً ليقوم½: يدخل على اسم الفاعل، حنو قولكالم االبتداء يدخل على املستقبل كما : يعين  )٥(

 . ح١٢. للمنكر البالغ يف اإلنكار¼ إنّ زيداً لقائم½: قيام زيد أشد اإلنكار، كما تقول
كذلك املستقبل يشترك بني ، الذهب والباصرة واجلارية: كما أنّ العني يشترك بني املعاين مثل: يعين  )٦(
   Å 

#   

   " ! )(٤٩ 





 
 



#   

   " ! )(٥٠ 


زيدت على املاضي حروف أَتين حـىت  مـستقبالً؛ ألنّ بتقـدير النقـصان منـه          

 دون اآلِخـر؛ ألنّ يف اآلخـر   من املاضي األول يف احلروف تلكوزيدت، )١(لّ من القدر الصاحل يصري أق 
 وزيـدت يف    والوقوعالثبات يـدل علـى      أي املاضي  ألنه مـن املاضـي؛      املضارعواشتق )٢(يلتبس باملاضـي  
املزيد عليه بعد ارد وزمان املستقبل بعـد        البناَء ألن املاضي؛   املستقبل دون 
 اهلمزة أياأللفوعينــت . )٣( والالحــق لالحــق للسابقفــأُعطي الــسابق ، زمـان املاضــي 

واملتكلّم ،  املخارج مبدأ؛ ألنّ األلف من أقصى احللق وهو       الواحدللمتكلّم  
                                                

هذه املشاة يف االشتراك فقط ال يف االختصاص بعد االشتراك، كما تفصح عنه احلال واملستقبل، ف
 . ف١٢.عبارته

 . ش١٢. وأما يف غري الثالثي فحمل على الثالثي يف الزيادة، هذا يف الثالثي، فال يصح أن يصري مستقبالً  )١(
ن آخره، مع أنّ األصل يف الزيادة أن دو¼ أتني½أنه ِلم خص أول املضارع بزيادة حروف : وتقرير السؤال  )٢(

¼ أتني½أنه لو زيدت يف آخر املضارع حرف من حروف : تكون يف اآلخر؛ ألنه حملّ التغير؟ وتقرير اجلواب
وعلى . ¼ضربا½: ألنه على تقدير زيادة األلف يلتبس بالتثنية، حنو؛ يلزم االلتباس بني املاضي واملضارع

، باحلركات الثالث¼ ضربتُِ½: اللتبس باملخاطب واملخاطبة واملتكلّم، مثلتقدير زيادة التاء لو حركت 
: وعلى تقدير زيادة النون يلتبس جبمع املؤنث، حنو. ¼ضربت½: ولو أسكنت اللتبس بالغائبة، حنو

 فثبت وأما تقدير زيادة الياء وإن لَم يستلزم االلتباس باملاضي ظاهراً لكن الياء محلت على أخواا. ¼ضربن½
أول املضارع ¼ يف األول دون اآلخر½: يفهم من بعض احلواشي أنّ املراد بقوله: االلتباس فيها حكماً، أقول

 . ح١٢. تأمل، ولكن الكالم السابق ناظر إىل أنّ املراد أول املاضي أو آخره، دون آخره
 إنما يكون بعد ارد وزمان املستقبل إنما ألنّ املزيد عليه؛ إنما مسي مزيداً عليه مستقبالً دون املاضي  )٣(

، يكون بعد زمان املاضي وبينهما مناسبة، فأُعطي السابق وهو ارد عن الزوائد للسابق وهو املاضي
 . ح١٢. وأُعطي الالحق وهو املزيد عليه لالحق وهو الزمان املستقبل؛ ألجل املناسبة
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     نـت الـواو    . للموافقـة بينـه وبـني أنـا       : وقيـل . فناسبهمنههو الذي يبتدئ الكالموعي

، فناسبهبهواملخاطب هو الذي ينتهي الكالم      ، للمخاطب؛ لكوا منتهى املخارج   
، )٢( يف مثـل وووجـلُ يف العطـف   كلمتني يف كان وإنالواوات حىت ال جيتمـع   )١(مثّ قلبِت الواو تاءً   

وحكـم بـأنّ واو   )٣( لزيـادة الـواو   ال يـصلح   كلمةاألول من كـلّ     : ومن ثَم قيل  
والغائـب هـو   ، ؛ ألنّ الياء من وسط الفم   للغائب وعينت الياُء   ، )٤(ورنتٍل أصلي 

وعينت النون للمتكلّم إذا كـان      ، )٥( واملخاطب  املتكلمالم  الذي يف وسط ك   
النـون يف نـضرب؟   ِلم زيـدت  : فإن قيل. )٦( لذلك يف ضربنا أي النون لتعينهامعه غريه؛   

 قريـب مـن حـروف العلّـة يف           وهو مل يبق من حروف العلّـة شـيء          الشأن  ألنه: قلنا
                                                

 . ش١٢. ¼وجاه½و¼ وراث½: واألصل¼ جتاه½و¼ تراث½:  حنوألنها كثرياً ما تبدل من الواو،  )١(
، فلو زيدت واو املخاطب مثّ أدخل الواو العاطفة جيتمع واوات، فكأنه يشبه  واويمثالٌ¼ وجل½أنّ : يعين  )٢(

 . ف١٢. فأبدلت التاء منها، لدفع الكراهة؛ نباح الكلب وهو مستكره، فوجب قلبها حرفاً آخر
، ادة الواو يف أول كلمة ما أصالً؛ خوفاً من اجتماعات الواوات، أما يف مثال الواوي فظاهرال جيوز زي: أي  )٣(

 . ف١٢. وأما يف غريه فللحمل عليه
فإنّ ¼ ورنتل½ينتقض بواو ¼ ال تصح زيادة الواو يف أول الكلمة½: إنّ قولكم: جواب سؤال مقدر وهو أن يقال  )٤(

، بلدة: الورنتل: قيل. فعنلل: ووزنه، أصلي ال زائدة¼ ورنتل½أنّ واو : اجلوابوتقرير ، الواو يف أوله زائدة
 . ح١٢. شدة: أي، ¼فالن وقع يف ورنتل½: يقال، الشدة: وقيل

والياء للغائب املذكّر سواء كان مفرداً أو مثنى أو جمموعاً وللجمع ، فناسب أن يعطى الوسط للوسط  )٥(
 . ح١٢. املؤنث

 . ح١٢. طلباً للموافقة؛ ن النون للمتكلّم إذا كان معه غريه يف املاضي، فزيدت يف املضارع أيضاًلتعي: أي  )٦(



 
 



 إال يف أي خفة الفتحة  للخفّة أتني أياحلروف هـــذه وفتحـــت، )١(خروجهـــا عـــن هـــواء اخليـــشوم
والربـاعي  ،  رباعيـة  األربعةَوهو فَعلَلَ وأَفْعلَ وفَعلَ وفَاعلَ؛ ألنّ هـذه   )٢(الرباعي

 ويفـتح مـا   األربعة األبواب أياستعماهلنلقلـة   : وقيـل ، )٣(والضمة أيضاً فرع للفتح   ، فرع للثالثي 
فزيـدت  ،  الرباعييريـق وهـو مـن       :  أصله  يهريقهن أما   وراءهن؛ لكثرة حروف  

 إذا غريه أو كان ياءاللغات حـروف املـضارعة يف بعـض     وتكسر، )٤(اهلاُء على خالف القياس   
العني   مكسوركان ماضيه    اهلمزة  مكسور أو   ارد الثالثي يف كما تــدلّ على   حتى   والسداسي اخلماسي يف كما

كسر حروف املضارعة

 ، املاضـي  كسرة 
  ويف. )٥(ستنصر وِاستنصر وِنستنصر  ِيعلم وِتعلم و ِاعلم وِنعلم وِيستنصر وتِ      : حنو

  وعينت، )٧(قـل الكـسرة علـى اليـاء الـضعيف          لث )٦(بعض اللغات ال تكسر الياءُ    
                                                

على قياس ما قيل يف تعيني األلف ¼ حنن½للموافقة بينه وبني ؛ عينت النون له: وقيل، وهو أقصى األنف  )١(
 . ش١٢. للمتكلّم وحده، ولذلك لَم يذكره

وأراد ، فتحت يف مجيع ألفاظ املضارع إالّ يف الرباعي: أي، ¼وفتحت هذه احلروف ½:استثناء مفرغ من قوله  )٢(
 . ح١٢. بالرباعي ما يكون ماضيه على أربعة أحرف، سواء كان بينها حرف زائدة أو ال

 واخلفيف أصل والثقيل، لعدم احتياجه إليه؛ والفتح خفيف، الحتياجه إىل حتريك الشفتني؛ ألنّ الضم ثقيل  )٣(
 . ف١٢. فرع له، فأُعطي األصل لألصل والفرع للفرع؛ تعادالً بني األصل والفرع

 . ش١٢. واالعتبار إنما هو باألصل فلم يوجد ضم حرف املضارعة يف غري الرباعي، فصار مخاسياً بسبب الزائد  )٤(
 .ح١٢.يدة يف املاضيأو على كسرة اهلمزة املز، حتى تدلّ كسرة حرف املضارع على كسرة عني الكلمة  )٥(
 . ش١٢. بل يكسر غري الياء، فيما كان ماضيه مكسور العني أو مكسور اهلمزة  )٦(
¼ سئَيِِي½:  إحدى الياءين باألخرى، حنولتقوي؛ ل هذه اللّغة الياَء أيضاًإالّ إذا كان بعدها ياًء أخرى، فحينئذ يكسر أه  )٧(

فعلى استثنائهم باألخرى ال على أنّ ¼ لجيي½، وأما يف ¼ييجل½اواً يف غري ء ويما كان الفا، فإنه على لغتهم ف¼لُيجِي½و
   Å 

#   

   " ! )(٥٢ 





 
 



 حروف املضارعة  ألنهـاللداللة على كـسرة العـني واهلمـزة يف املاضـي؛            حروف املضارعة؛   
ألنه يلـزم بكـسرة الفـاء تـوايل         : وقيل، )١(فإعطاء الزائدة للزائدة أوىل   ، زائدة
  الالموبكـسر   ، وبكسرة العني يلزم االلتباس بني يفِعـلُ ويفعـلُ        ، الوقف غري يفحركاتأربع  

تتقلد وتتباعد وتتبختـر؛  : وحتذف التاُء الثانيةُ يف مثل  ، )٢(يلزم إبطال اإلعراب  
عيـنتو،  إمكـان اإلدغـام   باجلروعدم، )٣( احلرفني من جنس واحد     الجتماع

للحذف 

؛ األوىل دونالثانية 
؛ ¼يـضرب ½ يف    الضـادوأسـكنت   ، )٤( عـالمة والعــالمة ال حتــذف       األوىلألنّ  

                                                

لينقلب ؛ قلبوا الفتحة كسرةً¼ لُجوي½فإنهم لَما استثقلوا الواو بعد الياء يف ؛ كسر الياء مطلقاً فيما يكسر عينه يف لغتهم
 . ش١٢. ألنّ كسر الياء مطلقاً من لغتهم؛ بالياء كسروا الياءفلما صار الواو ياءً وتقوى الياء ، الواو ياًء ويزول ذلك الثقل

تكسر حروف املضارعة إذا كان ماضيه مكسور العني أو مكسور ½: أنتم قلتم: جواب سؤال وهو أن يقال  )١(
أنّ الياء زائدة : يعين، ¼وعينت½: فما وجهه؟ فأجاب بقوله¼ لتدلّ هذه الكسرة على كسرة املاضي؛ اهلمزة
 . ح١٢. ة بالتغير أوىلوالزائد

إذ هو قد يكون جمزوماً وقد يكون مرفوعاً وقد يكون منصوباً، فإذا تعين كسرها لَم ميكن ؛ يف املضارع  )٢(
 . ف١٢.  حروف املضارعة للداللة املذكورة تعين كسرهاولَما لَم ميكن كسر غري،  الوجوههذه

الجتماع ؛ حتذف التاء الثانية جوازاً يف مضارع هذه األبواب:  يعينألنه ثقيل واملقصود هو اخلفّة بقدر اإلمكان  )٣(
حذف : األول: وكلّ ما اجتمع فيه احلرفان املتجانسان جيوز فيه ثالثة أوجه، احلرفني من جنس واحد

 ضضقَت½: أصله¼  البازيىضقَت½: قلب إحدامها حبرف العلّة، حنو: والثاين، ¼تلْظَ½و¼ تسم½: إحدامها، حنو
ألنّ التاء اُألولَى عالمة ؛ أما الوجه الثاين فباطل يف ما حنن فيه، ¼فر½و¼ مد½: اإلدغام، حنو: والثالث، ¼البازي

املضارع والتاَء الثاين حرف املاضي، فلو أبدلت إحدامها حبرف العلّة يلزم التغير إما يف حرف العالمة أو يف 
 . ح١٢. فتعين الوجه األول، ه الثالث فال يصح أيضاًوأما الوج، حرف املاضي وكالمها باطل

وذهب الكوفيون إىل أنّ احملذوفة هي ، هذا مذهب سيبويه، ألنّ االستثقال إنما حصل بالثانية فحذفها أوىل  )٤(
   Å 
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وعينـت الــضاد؛ لإلســكان؛ ألنّ تــوايل  )١( األربــع احلركاتفـراراً عــن تــوايل  

ومـن  ، )٢( الضاد اليت تكون قريبـاً منـه أوىل         فإسكان، احلركات يلزم من الياء   
ألنه قريب ؛  )٣(؛ لإلسكان ¼ضربن½ثَم عينت الباء يف     

أي الباء

 من النون الذي يلـزم منـه    
تضرب أنـت   :  املخاطب والغائبة يف مثل     بنيوسوي  ، )٤(توايل أربع احلركات  

ولكـن ال  ، )٥( ونـصرت  نصرت:  مثـل ،املاضـي وتضرب هي؛ السـتواءمها يف     
ــة   ــسكن يف غائب ــداء املاضي يف كمااملستقبلت ــضرورة االبت ــبس   وال)٦(؛ ل ــضم حــىت ال يلت ت 

¼ لغة ِتعلم ½بـحىت ال يلتـبس   ، باهول يف مثل تمدح وال تكسر     
أي بلغة من يكسر

: فـإن قيـل  . 
يف الفـتح موافقـة   : يلزم االلتباس أيضاً بالفتحة بـني املخاطـب والغائبـة؟ قلنـا           

                                                

 . ف١٢. ألنها زائدة، والزائد أَوىل باحلذف؛ اُألولَى
 . ح١٢.  وذلك مستكرهلو حرك يلزم أربع حركات يف كلمة واحدة: يعين  )١(
 . ف١٢. لتعذّر االبتداء بالساكن؛ إذ ال ميكن إسكان الياء نفسه  )٢(
 . ش١٢. لئالّ جيتمع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة  )٣(
كها، لئالّ خيالف سائر الضمائر القابلة للحركات يف حتر؛ وال يسكن النون فيه مع أنّ التصرف يف الزائد أَوىل  )٤(

 . ف١٢. باحلركات الثالث¼ ضربتُِ½: حنو
)٥(  سوبني املخاطب املفرد والغائبة املفردة وكذا بني تثنيتهما يف املستقبل يف نفس التاء ال يف التاء باعتبار ي 

واملخاطبة يف نفس التاء يف املاضي حنو الثاين للتانيث الستواء املخاطبلخطاب ويفل لمعناها إذ يف األو  :
½ضربت وضربت ¼صاً ش ملخ. 

للغائبة يلزم االبتداء بالساكن وهو ¼ ضربت½لو أسكنت التاء يف املضارع قياساً على املقيس عليه وهو : أي  )٦(
 . ح١٢. ، وتركوا القياس على املقيس عليه ألجل هذا¼تضرب½: متعذّر فحركت، حنو
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  نـون؟  املستقبل ِلم أدخـل يف آخـر    : فإن قيل . )١( وبني أخواا مع خفة الفتحة     الغائبة أيبينها 
 ط ضمـري الفاعل مبنـزلة وســ  باتصال ؛ ألنّ آخر الفعل صار      )٢(عالمةً للرفع : قلنا

 ثَـم ال   ومن، )٤(يضربن أيفعلن وهــو عــالمة التــانيث كــما يف       يضربنإالّ نـون    )٣(الكلمة
والياُء يف تضربني ضمري الفاعـل كمـا     )٥( التانيث  عالمتايقال بالتاء حىت ال جيتمع      

 .)٦( الشرط مشاة بكلمة أي لفظ مل ألنهاينتقل معناه إىل املاضي؛ ¼ لَم½مر وإذا دخل 

                                                

، نّ الفتح أخف من الكسرة والضمة ومها ثقيالنوهو أ، هذا دليل آخر يوجب ترجيح الفتح على أخويه  )١(
 . ح١٢. واخلفّة مطلوب

ومحلوا ، مث حذفوها حال اجلزم حذف احلركة الّيت هي عوض عنه، لكونه عالمة الفاعل؛ ألنه أول أخوات اإلعراب  )٢(
زلة اجلر؛ النصب على اجلزم كما محل النصب على اجلر يف بعض األمساء  . ش١٢.  يف االسمألنه يف الفعل مبـن

وياء ¼ يضربون½: وواو ضمري مجع املذكّر، حنو¼ يضربان½: إذا لَِحق باملضارع ألف ضمري التثنية، حنو: يعين  )٣(
 . ح١٢. عالمةً للرفع؛ لَحقت بعد هذه احلروف نون يف حالة الرفع¼ تضربني½: ضمري املخاطبة املفردة، حنو

عالمةً للرفع بِني الفعل معها ¼ يضربن½روف اإلعراب ألبتة، وإذا لَم يكن نون ألنّ املاضي مبين، فلم يكن فيه ح  )٤(
وحني دخل عليه نون ، وإما ألنّ إعراب املضارع باملشاة السم الفاعل¼ فعلن½على السكون؛ إما ملشاته بـ

 .ف ملخصاً ١٢. فرجع إىل أصل بنائه الذي هو السكون، مجاعة النساء لَم يبق بينهما مشاة وزناً
بالتاء كما أنّ واحده ومثناه بالتاء جتتمع عالمتا التأنيث ومها التاء والنون ¼ تضربن½:  يف املاضيلو قال: يعين  )٥(

، فإنّ التاء عالمة اخلطاب ال عالمة التأنيث، ¼تضربن½: ، حنو يف املضارعخبالف مجع املؤنث، وهذا متروك
  ح ملخصا١٢ً. ، تأمل¼بـتنيضِر: ال يقال½: ¼ال يقال½: ولهد من قاملرا: كذا ذكره بعضهم، وقيل، فال يرد

إذا دخل على الفعل ماضياً كان أو مضارعاً ينقل ¼ إن½فكما أنّ ، من حيث اختصاصها بالفعل¼ لَم½أنّ : يعين  )٦(
 . ش١٢. ينقلُ معناه بتلك املشاة، ¼لَم½معناه إىل املستقبل، كذلك كلمة 



 
 



)١( 
 )٣(اضرب و ليـضرب   : مثل، )٢(صيغة يطلب ا الفعلُ عن الفاعل     :  األمر

رعاملضااهـ وهو ما اشـتق مـن         وزيـدت  ، )٤( بينـهما يف االسـتقبالية     ملناسبة نـملشاة؛  املاضي من ال
كلم  املخارج والغائب أيضاً وسط بـني املـت         وسِطالالم يف الغائب؛ ألنها من      

واحلـروف الزوائـد هـي الـيت        ،  الزوائد  احلروف من   الالم أيهـي ثاٍن دليلوأيضاً فناسبهواملخاطب
 : قول الشاعر يشتملها

السـمان فَ هويتشيبينن  ا قوقد كنتالسمان ٥(دماً هويت( 

                                                

 ألنّ صـيغة املـضارع باقيـة يف   ؛ وقدم األمـر الغائـب علـى احلاضـر       ، ألنه فرعه ؛ إنما أخر األمر من املضارع      )١(
 . ح١٢. الغائب ال يف احلاضر

يف " ابـن احلاجـب  "لكونـه األغلـب، كمـا خـصه      ؛ خص املبين للفاعل بالتعريف   ، الغائب أو املخاطب  : أي  )٢(
 . ش١٢. ¼صيغة الفعل يطلب ا الفعل من الفاعل املخاطب½: تعريف أمر املخاطب لذلك حيث قال

ألضـرب  ، لتـضرب لتـضربا ليـضربن     ، ليضرب ليـضربا ليـضربوا    : وتصريفه، هذا نظري الفاعل الغائب املعلوم      )٣(
 . ح١٢. لنضرب

أنّ كلّ واحد منهما يدلّ على االستقبال؛ أما املضارع فظاهر، وأما األمر فألنّ اإلنسان إنما يؤمر ِبمـا               : يعين  )٤(
 . ف١٢. لَم يفعله ِليفعله

فهـو مبعـىن الـصعود أو مبعـىن        ¼ ضـرب ½كون من بـاب     أحببت، وأما ما ي   : أي¼ علم½من باب    ¼هويت½  )٥(
جعلتين تلك النساء أن أشـيب قبـل   : أي، فشيبنين. النساء السمان: يعين، مجع مسينة : السمان. السقوط

وقت الشيب مبقاساة الشدائد وحتمل األحزان واملـصائب يف مواصـلتهن واسـتمرت حمـبيت إيـاهن إىل            
.  ش١٢. لزمـان القـدمي   بكسر القاف وسكون الدال مبعـىن ا      ¼ ماًوقد كنت ِقد  ½: ويؤيده قوله ، أن شبت 

   Å 
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 مـن حـروف العلّـة حـىت ال جيــتمع           الالم مقاميـزدومل  ¼ هويت السمان ½وف  حر: أي

ــ      املزيدةالالموكسرت  )١(حرفا علةٍ  ؛ )٢(شاة بـالالم اجلـارة     يف األمر الغـائب؛ ألنها م
وأسكنت، فتكون بينهما مشاة كاجلر يف األمساءألنّ اجلـــزم يف األفعـــال 

الالم
 إذا اتـــصلت بـــالواو 

يضرب كما أُسـكنت اخلـاُء يف        ومثّ لْ   وفلْيضرب مثل ولْيضرب    ¼مثّ½فاء و وال
ــفَ½ ونظريه)٣(¼ذٌخ يهو ويفَه

اإلسكان يف األمر الم نظري
ــالواو  ــسكون اهلــاء  والفاء ب ــذف حــرف  ،  ب وح

ن احلـذف يف    ي؛ للفرق بـني املخاطـب والغائـب وعـ          املخاطباالستقبال يف   
                                                

ي   "، سـأل  "أبا العبـاس "حكي أنّ   ": ابن جين "قال   ، عـن حـروف الزيـادة يف البيـت    ": أبـا عثمـان املـازِن
هويـت  ½يريـد   ¼ قـد أجبتـك دفعـتني     ½:  فقـال  اجلـواب؟ : فقـال لـه   . ) البيت  ...هويت السمان (: فأنشد
اليـوم  ½: وكـذا ، ¼لَـم يأتنـا سـهو   ½و: وأيـضاً ، ¼هـل منـت؟  ! يـا أوس  ½: كلـ وجيمعها أيضاً قو  . ¼السمان
ألنّ أَولَـى احلـروف     ؛ وإنمـا اختـصت احلـروف العـشرة بالزيـادة دون غريهـا            . ¼سألتمونيها½و، ¼تنساه

لكثـرة دورهـا يف الكـالم واعتيـاد         ؛ ألنهـا أخـف احلـروف وأقلّهـا كلفـة         ؛ بالزيادة حروف املد واللـني    
 . ف١٢. ااأللسنة لَه

ولو زيدت الواو والياء مقام الـالم الجتمـع حرفـا    ، أنّ األلف ساكن أبداً ال يليق بالزيادة يف أول الكلمة  : يعين  )١(
 . ح١٢. عالمة األمر، واجتماعهما ثقيل: والثاين، عالمة املضارع: علٍّة أحدمها

. ألنّ اجلزم يف األفعال كـاجلر يف األمسـاء  : وأما معىن فأشار إليه بقوله، صورةً ومعىن؛ أما صورة فظاهر   )٢(
 . ح١٢

، كما ذكره، للخفّة؛ وجيوز فيه سكون العني مع فتح الفاء، بفتح الفاء وكسر العني¼ فَِخذ½: أصله، للتخفيف  )٣(
لكون حـرف احللـق   ؛ وجيوز كسر العني والفاء، وجيوز سكون العني مع كسر الفاء بنقل كسرة العني إليها 

يف كلّ ثالثي عينه حرف حلـق مكـسور مـن اسـم أو     ¼ فخذ½وكذا جيوز كلّ ما جاز يف      ، ع ما قبله  قويا فيتب 
 . ش١٢. ¼شِهد½: فعل، حنو
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ــب؛  ــهاملخاط ــم ال حيــذف   )١(لكثرت ــن ثَ ــال املخاطب    اهول   أيجمـهـوله يف احلاصلالالموم ــين يق :  أع

واجتلبت اهلمزة بعـد حـذف حـرف املـضارعة إذا           ، اهول أياستعمالهِلتضرب؛ لقلّة   
 يف ِاضـِرب؛ ألنّ الكـسرة       اتلبةاهلمزةوكـسرت   ، )٢(كان ما بعده ساكنةً؛ لالفتتاح    

 ومل تكـسر يف مثـل اُكتـب؛ ألنّ بتقـدير الكـسرة              )٣( الوصـل  حتريكها أيمهزات يف   أصلٌ
ــن   ــزم اخلــروج م ــساكن؛ ألنّ  التحقيقية الضمة إىل التحقيقيةالكسرةيل ــار للكــاف ال  وال اعتب

وٍة ياًء نومن ثَم جعل واو ِق، )٤( الساكن ال يكون حاجزاً حصيناً عندهم احلرف
                                                

لو لَم حيذف حروف االستقبال يف أمر املخاطب كما ال حيذف يف أمـر الغائـب وجـب زيـادة الـالم               : يعين  )١(
كمـا إذا  ، لالم التبس أحد األمرين باآلخر يف بعض الـصور  وإذا زيدت ا  ، لئالّ يلتبس باملستقبل  ؛ أيضاً يف أوله  

لـدفع هـذا االلتبـاس،    ؛ لَم يعلم أنّ املأمور خماطب أو غائب، فوجب احلذف من أحـدمها    ¼ لتضرب½: قلت
وأما الغائب فقلَّ ، ألنّ املأمور املخاطب هو الواقع كثرياً؛ لكثرة استعماله؛ فوجدوا املخاطب أَولَى باحلذف

 . ف١٢.  أمر، ولكون احلذف نوعاً من االختصار والتخفيفأن يقع له
وأمـا  ، لتعذّر االبتداء بالساكن على أنّ اهلمزة من مبدأ املخارج ووقوعـه يف صـدر الكـالم مطلقـاً                 : أي  )٢(

ألنها أقـوى احلـروف ابتـداًء، واالبتـداء بـاألقوى          : ختصيص اهلمزة بالزيادة دون غريه من الزوائد فقيل       
 .ح ١٢. أَولَى

 ١٢. مث لَما احتيج إىل حتريكها حركت بالكسرة، ألنها زيدت ساكنةً عند اجلمهور ِلما فيه من تقليل الزيادة  )٣(
 .ش

لتخلّل الكـاف الـساكن بينـهما؟    ؛ ال نسلّم اخلروج من الكسرة إىل الضمة  : جواب سؤال أيضاً وهو أن يقال       )٤(
: أي¼ نّ احلـرف الـساكن ال يكـون حـاجزاً حـصيناً عنـدهم         وال اعتبار للكـاف الـساكن؛ أل      ½: فأجاب ِبقوله 

صـفة  ، قويـا : أي: وحـصيناً ، مانعـاً وحـائالً   : أي، اسم الفاعل من احلجز مبعـىن املنـع       : واحلاجز، البصريني
 . ح١٢. ¼حصن حصني½: ومنه يقال، ¼شدن حصاراستوار ½: مشبهة من احلصانة مبعىن



 
 



 خبـالف ِاعلَـم وِامــنع       )١(تضم؛ لالتباع وتكسر؛ لالتبـاع    : وقيل، ِقنية:  ويقال
ـ وفتحبكسرة اهلمزة   :ألنه يلتبس بقول الشاعر، )٢( العنيوفتحت   ن

 إمثاً من اهللا وال واغل   أشرب من غري مستحقٍباليوم
الشرط وجبزاء)٣(بسكون الباء   )٤(وفتحـت ألـف أَيمـنٍ   . إنْ تمنع أمنـع  :  يف مثل  اهلمزة يلتبس أي

اللفظ؛  يف للوصـل  أمين ألفجعلمع كونه للوصل؛ ألنه مجـع ميـني وألفـه للقطـع مث      
اخلط يف ال

 
؛ لكثرته أيضاً وفـتح ألـف أَكْـِرم؛ ألنـه لـيس مـن          تعريفالوفتح ألف   )٥(لكثرته

                                                

وإذا كانـت مكـسورةً كـسرت اهلمـزة اتباعـاً      ، لالتبـاع ؛  ضمت اهلمـزة إذا كانت عني الفعل مضمومة : يعين  )١(
 . ح١٢. للعني

بأنـه لـو   : أجيـب ، ينبغي أن يكون مفتوحاً؛ اتباعاً لفتحة العـني    ¼ اعلم½فإن اعترض املعترض بأنّ مهزة      : يعين  )٢(
 . ح١٢. فتحت يلزم االلتباس باملتكلّم

ــ         وإنما أسكنت مع أنه متكلّ    ، يف أشرب   )٣( ولـو  ، يف البيـت مـتكلّم  ¼ أشـرب ½م؛ إما لضرورة الـشعر أو للوقـف ف
اليـوم أشـرب الـشراب حـال كـوين غـري       : جعلت مهزةً أمره مفتوحاً أيضاً يلـزم االلتبـاس بـه، ومعـىن البيـت             

ال أشـرب الـشراب طفـيالً للغـري،        : أي) والعياذ بـاهللا  (غري أن حيصل إمثاً من اهللا وال واغل         : أي، مستحقب
 . ح١٢. أني أشرب الشراب من يد احملبوب فال إمث عليه: د الشاعرومقصو

ا جمازا ما حقيقة باالشتراك على ما قيل وإممهزته وجيوز إطالق األلف على اهلمزة إ: أي] ألف أمين[: قوله  )٤(
        ما متا يف بعض املواضع أو لكوا على صورحدين ذاتا لكو،  ف½ويف . مـا هـو بالعـارض     واالختالف إن ¼

اها ألفا؛ ألن اهلمزة   مس   مـا متقاربـان يف املخـرج ولـذلك إذا       ،ال تكتب على صورة األلف     إذا وقعت أووأل 
ى كة فاللينة تـسم  لينة ومتحر، األلف على ضربني:احتاجوا إىل حتريك األلف قلبوها مهزة وقال يف الصحاح   

ف١٢. مثانية وعشرون احلروف اء بأنّقهكة مهزة وهلذا املعىن حكم الفألفا واملتحر . 
إذ بالوصـل   ؛ والتخفيـف حيـصل بالوصـل     ، وكثرة االسـتعمال تقتـضي التخفيـف      ، لكثرة أيمن استعماالً  : أي  )٥(
   Å 
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#   

   " ! )(٦٠ 


الجتماع ذفتوح، ¼تؤكِْرم½ من    حمذوفألف األمر بل ألف قطع      

تؤكِرم من اهلمزة
 اهلمـزتني   

 حتـذف مهـزة ِاعلـم يف الوصـل يف اخلـطّ              وال)١(¼أُأَكـِرم ½يف أُكِرم؛ ألنّ أصله     
باألعجام؟يعلـم   : فإن قيل . ¼علَّم½  بأمر ¼عِلم½حىت ال يلتبس األمر من      

: قلنـا )٢(باإلعراب أي
وحـذفت يف  )٣(رقـوا بـني عمـر وعمـٍرو بـالواو      ومـن ثَـم ف     االلتباس فيلزمكـثرياًاألعجام يترك   

ــسم اهللا½ ــرة ¼ب حتذف  ومل التخفيف فيقتضياالستعمال؛ لكث
اخلطّ يف

ــِم  ﴿ يف  أْ ِباســر ــِذي اقْ ــك الَّ بر﴾ 
يف آخره؛ لقلّـة االسـتعمال وجـزم        ]١: العلق[

األمر آخر أي

 إمجاعـاً؛ ألنّ      الغائـب بـالالم    
املخاطب   وكذلك ،)٤( النقل  يف إنْ أيالشرط لكلمة   الالم مشاة 

األمر
  الكـوفيني؛    عند 

                                                

 . ش١٢. وال خفّة مثل السقوط، تسقط اهلمزة يف اللفظ
ا كان عني الفعل أنّ ما ذكرمت من أنّ اهلمزة تكون مكسورةً إذ: توجيه السؤال، طرداً للباب؛ فيطرح من الكلّ  )١(

أنّ اهلمـزة فيـه ليـست لألمـر بـل مهـزة مـاٍض حمـذوف مـن                 : وتوجيه اجلواب ، ¼أكرم½مكسوراً منقوض بـ  
 . ح١٢. فيكون قطعيا مفتوحاً، يف املتكلّم الواحد¼ أُكرم½لئالّ جتتمع مهزتان يف ؛ ¼تؤكرم½

وهو مـا يـزول   ،  وأفراس ¼فرس½ـكمجع عجم   ، وهي احلركات والسكنات والنقطات والتشديدات واملدات       )٢(
 . ش١٢. به العجمة وهي االلتباس واالشتباه

ألنـه منـصرف   ؛ ألنّ ألف التنوين ختلفه حالـة النـصب  ؛ بأن يكتبوه يف الثاين حاليت الرفع واجلر دون النصب          )٣(
.  اخلفيف أَولَىألنّ الثاين خفيف وذلك ظاهر، والزيادة يف؛ ولَم يعكس بأن يكتبوه يف األول  ، خبالف األول 

 . ش١٢
كـذلك الـالم إذا   ¼ إن ضربت ضـربت  ½: حنو، ينقل معىن املاضي إذا دخل عليه إىل االستقبال       ¼ إن½فكما أنّ     )٤(

. فلما شاتها فيه عملت عملـها وهـو اجلـزم   ، ¼ليضرب زيد½: حنو، دخل على اخلرب ينقل معناه إىل اإلنشاء    
 . ش١٢
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 صـلى اهللا تعـاىل      ومن ثَـم قــرأ الـنيب      ،  عندهم ¼بِرضتِل½ ¼باضِر½  اصل ألنّ

ــه وســلم ــذَِلك فَلْ﴿: علي ــواْتفَِب حالالم؛ لكثرة فحــذفت)١(﴾فْر
¼لتضرب½من 

 االســتعمال مثّ 
 الكلمة أول يفساكـناً وبــني املــضارع فبقــي الــضاد األمر أيبينهحــذف عالمــة االســتقبال؛ للفــرق 

              لبت مهزة الوصـل ووضـعت موضـع عالمـة االسـتقبال وأُعطـيلـه أثـر  فاجت 

 : قول الشاعر يف كما أُعطي لفاء رب عمل رب االستقبال عالمة
 )٢(فَأَلْهيتها عن ِذي تماِئم محِوٍل   حبلى قَد طَرقْت ومرِضٍعفَِمثِلِك

البصريني عند و
املعلوم املخاطب األمر

: ــال؛سكونال علىمبين ــاُء:  ألنّ األصـــل يف األفعـ ـــّما أعـــرب )٣(البنـ وإنـ
ةُ بـني األمـر واالسـم        ومل تبـق املـشا     مر كمااالسم بينه وبـني     تامٍةملشاةاملضارع؛  

                                                

إنّ النِبـي عليـه الـصالة والـسالم لَمـا كـان مبعوثـاً إىل              : وقيل، ¼افرحوا½وِضع فـ بالتاء على األصل املهجور م      )١(
 وبالتـاء الفوقانيـة قـراءة يعقـوب والبـاقون          . ش ١٢. احلاضر والغائب مجع بني الالم للغائب والتاء للحاضـر        

 ١٢. بالياء التحتانية¼ فليفرحوا½يقرءون 
، ألنـه خطـاب للمـرأة   ؛ والكـاف مكـسور  ، ¼رب½ثل جمرور بواسطة  ، وامل ¼رب½: مبعىن¼ فمثلك½فالفاء يف     )٢(

: أي¼ ومرضع½: وقوله، أتيت ليالً ودخلت مبثلك: أي¼ قد طرقت ½: وقوله، امرأة حبلى : أي¼ حبلى½: وقوله
أشغلتها وأعرضت وجهها عن ذي متائم : أي، ¼فأهليتها½: ، وقوله¼مثلك½ذات رضيع، جمرور معطوف على 

صـفة لـذي   ¼ حمـول ½: ي متائم، مجع متيمة وهو التعويذ الذي يعلّق يف عنق الصِبي، وقولـه       عن صِبي ذ  : أي
ا لـيالً  مـ رب امرأة مثلـك حبلـى ومرضـع أتيـت      : عن صِبي قد مضى عليه حول كامل، واملعىن       : متائم أي 

، مـا فخلويت بك أيسر مـن خلو  ، ودخلت فأعرضت وجوههما عن ولديهما وال حتبانه وقت خلويت إيامها         
 . ح١٢. فِلم لَم تعطيين

 . ف١٢. وأصل البناء السكون، لعدم توارد الفاعلية واملفعولية واإلضافة عليها  )٣(
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: صـلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم     ثَم قيل قوله     ومن، )١(حبذف حرف املـضارعة  

عباإلمجا معـــرب  ¼فلتـفرحـــوا½ ؛ لوجــود علّــة اإلعــراب وهــي حــرف     )٢(الفريقني من
يف وزيدتاملـــضارعة  األمر  آخرخماطباً أو كان غائباً مطلقاً : حنـــو، ؛ لتاكيـــد الطلـــب)٣( التاكيـــد نونا  جمهوالً أو كان معروفاً

ــضِربنانِّ   انِّ ِليِربــض ِلت نِربــض ِلت نِربــض انِّ ِليِربــض ِلي نِربــض ــاء يف  وفتح، )٤(ِلي  الب
   وحـذفت واو    خلفة الفتحة  للخفّة؛  )٦(وفـتح النـون   )٥(ِليضِربن؛ فراراً عن اجتماع الـساكنني     

                                                

وال يف وقوعه صفةً للنكرة، وألنه صار إنشاًء واإلنـشاء ال يقـع   ، ال يف احلركات وال يف السكنات وهو ظاهر        )١(
 . ش١٢.  أصل يف البناءصفة إالّ بتأويل، فبِني على السكون الذي هو

إنّ علّة اإلعراب يف املضارع    : وال خيفى أنه قال هاهنا    ، إمجاع النحويني من البصريني والكوفيني      )٢(
شاة التامــة وهــي احلركــات     هــي حــروف املــضارعة، وقــد ســبق أنّ موجــب اإلعــراب هــو املــ

،  العبـارتني يف املوضـعني  والسكنات باسم اجلنس وغري ذلـك ِممـا تقـدم ذكـره، فـأي توفيـق بـني         
 . ح١٢. تأمل

مها  )٣( خلليل. ويف املثقّلة زيادة توكيد، خمفّفة ساكنة: مثقّلة متحركة واألخرى: إحدا ذا : قال ا إ
خلفيفة فأنت مؤكّد ثّقيلة فأنت أشد توكيداً، أتيت بالنون املؤكّدة ا ذا أتيت بال وإنما زيدتا ، وإ

ئالّ جيتمع يف أوله؛ يف آخره زيادة نوع من التغيري، وحملّ التغيري آخر الكلمة،  زائدتانل ل . وألنّ ا
 . ف١٢

واملـراد مـن األمـر مطلـق سـواء كـان معلومـاً أو        ، هذا شروع يف بيان لواحق األمر واألحوال العارضـة عليـه       )٤(
 . ح١٢. جمهوالً حاضراً كان أو غائباً

ولالحتـراز عـن   ، والصيانة للفعل عـن أخـي اجلـر يف الكـسر    وأما ختصيص الفتح فللخفّة ، هذا علّة التحريك   )٥(
ش١٢. الثقل وااللتباس يف الضم . 

ملكـان  ؛ وال للضم والكـسر  ، ملكان اجتماع الساكنني  ؛ النون الثقيلة؛ إذ ال جمال للسكون الّذي هو األصل          )٦(
 . ش١٢. فتعين الفتح، الثقل



 
 



ليضربوا½
ليضربن يف

اضريب ½وياء)١(؛ اكتفاًء بالضمة  ¼
اضربن يف

 ألف  حتذف  اكتفاًء بالكسرة ومل ؛¼
؛  التثنيةن الثقيلــة بعــد ألــف وكــسرت النــو)٢(التثنيــة حــىت ال يلتــبس بالواحــد

: وحذفت النون الّيت هي تدلّ علـى الــرفع يف مثـل         ، )٣(ملشاتها بنون التثنية  
ِلـم أدخـل    : فـإن قــيل   .  تصري مبنياً  باتصاهلاالثقيلة؛ ألنّ ما قبل النون      )٤(¼انِّبرِِضي½هل  

ــف  ، )٦( اجتمــاع النونــات عـــن فراراً: قـــلنا)٥( يف مثــل ليــضربنان؟ الفاصلةاألل
الثقيلة  حكموحكم اخلفيفة مثل     ؛ الجتمـاع   )٧( ال يـدخل بعد األلفـني     اخلفيفة أنـه إال   ذكر ما مجيع يف

                                                

 . ف١٢. ال التباس باحلذفوألنه لو لَم حيذف التقى ساكنان مع أنه   )١(
حبـذف األلـف   ¼ اضـربا ½يف ¼ اضـربن ½: ألنه بعـد احلـذف إذا بقـي مـا قبـل النـون علـى الفـتح، كمـا تقـول              )٢(

 . ح١٢. فال حيذف أصالً، يلزم االلتباس بني التثنية والواحد املذكّر¼ ليضربا½يف ¼ ليضربن½و
إذ االشتراك ؛  الفاصلة فيعلم أنّ حكمها حكم ألف التثنيةيف وقوعها بعد األلف وهذه العلّة موجودة يف األلف         )٣(

 . ش١٢. يف العلّة يوجب االشتراك يف احلكم، فلذلك لَم يذكر حكم األلف الفاصلة
 نون اإلعـراب يف مجيـع    أي يف األمثلة اخلمسة اليت هي يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلني، فحذفت   )٤(

 .، وش ح١٢. هذه األمثلة
ألنهـا ليـست   ؛ وإنما لَم حتـذف هـذه النـون   ، صيغة مجع املؤنث الغائبات أو املخاطبات ¼ ننليضرب½: أصله  )٥(

. والضمري مبِني وحكم املبِني أن ال خيتلف آخره باختالف العوامل، عالمة الرفع بل هي ضمري مجع املؤنث
 . ح١٢

هذا سهو مـن الناسـخ فـال يـرد مـا قيـل مـن اسـتدراك         و¼ فراراً عن اجتماع توايل النونات ½: ويف بعض النسخ    )٦(
 . ح١٢. التوايل النونات النون املدغم واملدغم فيها من الثقيلة ونون ضمري مجاعة النساء

فبقـي املفـرد واجلمـع      ، فال يدخل التثنية مطلقاً وال اجلمع املؤنـث       ، الفاصلة: والثاين، ألف التثنية : أحدمها  )٧(
بفتح البـاء يف األول وضـمها يف الثـاين وكـسرها يف الثالـث،               ¼ ليضرِبن¼ ½ليضربن¼ ½ليضربن½: املذكّر، حنو 

   Å 
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وكلتامها )٢(يدخل قياسـاً علـى الثقيلـة      ": والكوفينييونس"وعند  )١( غري حده  الساكنني يف 

التاكيد نوين من

 
مواضع؛ سبعةتــدخالن يف 

بياا جييء
،  كمــا مــرمطلقاًاألمر يف ،)٣( لوجــود معــىن الطلــب فيهــا

: حنـو )٥(والـتمين ، هـل تـضربن؟   :  حنو)٤(واالسـتفهام ، ال تـضربن  : والنهي حنو 
سموالق، أال تـضربن  : حنـو )٦(والعرض،  تضربن  ليتك ، )٧(واهللا ألضـِربن  :  حنـو  القسم جواب يف أي

والنفي
تدخالن

قليالً 
دخوال

والنـهي مثـل األمـر يف مجيـع         ، ال تـضربن  : حنو)٨( مشاة بالنهي  
                                                

 . ف١٢. وقس عليه أمر املخاطب
فـألنّ حذفـه يـؤدي إىل    ؛ يف غري حد اجتماع الساكنني وال ميكن حذف إحدامها؛ أما األلف يف املثنـى       : أي  )١(

         ث، ى أو مجع  اللبس حيث لَم يعلم أنّ صيغة الفعل مفرد أو مثنا األلف يف مجع املؤني ؛ وأمفألنّ حذفه يؤد
وأما حذف الثاين وهـو النـون الـساكن يف كلتـا الـصورتني فلمـا مـر مـن أنـه ال يبقـى                   ، إىل اجتماع النونات  

 . ح١٢. لإلحلاق
بسكون يـاء  ¼ حيايم½: وعليه قراءة من قرأ ، فأجاز التقاء الساكنني على غري حده فيما ميكن التلفّظ ما فيه            )٢(

 . ف١٢. اإلضافة
 . ف١٢. أو على سبيل التحقيق، إذ ال يوجد يف النفي معىن الطلب؛ الضمري يرجع إىل السبعة على سبيل التغليب  )٣(
 . ح١٢. وهو طلب حصول صورة الشيء يف الذّهن  )٤(
 . ح١٢. وهو طلب حصول الشيء على سبيل احملبة  )٥(
 . ح١٢. مر بلنيوهو طلب الشيء واأل  )٦(
: فإنك قلت، ¼تاهللا ألفعلن كذا½: فيه معىن الطلب؛ فإنك إذا قلت: أين يف القَسم معىن الطلب؟ قلت    : فإن قيل   )٧(

 . ح١٢. أسأل اَهللا ألفعلن كذا
ينبغـي أن ال  :  على عدم الفعل، هذا دفـع سـؤال وهـو أن يقـال    دالٌّووجه املشاة أنّ كلّ واحد منهما     )٨(

بأنـه  : فأشـار إىل اجلـواب  ، ألنه ليس يف النفي معىن الطلب مع أنـه يـدخل فيـه     ؛  يف النفي   نون التأكيد  يدخل
 .ح١٢. مشاة بالنهي



 
 



 سبق فيمااملذكورةمثل األشـياء    )٢( اهول جييءو. الفريقني منباإلمجاعإالّ أنـّه معرب    )١(وهالوج
إىل ضِرب: فمن املاضي حنو   إخل يضرب: ومـن املـسـتقبل حنـو   .  آخرهالراء وكسر الضاد بضم . )٣(الراء وفتح الضاد بضم

واخـتص بـصيغة    )٦( شـهرته   أو)٥(أو عظمتـه  )٤( خساسةُ الفاعل  اهول أيوضعهوالغرض من   
 إســناد الفعــل إىل املفعــول  وهوفُِعــلَ يف املاضــي؛ ألنّ معنــاه غــري مـــعقول 

 علـى هـذه     جيـيء  ال    ثَمومـن   )٧(فجـعل صـيغته أيـضاً غـري معقولـة وهـي فُِعـلَ           
كلمةالصيغة  

ءاألمسا يف
 الـصيغة   يفْعـلُ؛ ألنّ هـذه      ويف املـستقبل علـى    )٨( ودِئل إال وِعلٌ  

                                                

 . ش١٢. الّيت ذكرت من كونه مشتقا من املضارع وأحكام نوين التأكيد  )١(
: فعـول وكيفيـة بنائهـا لـه، وقولـه     ا فرغ من أقسام الفعل املبين للفاعل شرع يف أقـسام الفعـل املـبين للم     وملّ  )٢(

 . ف١٢. وهو فعل غير عن صيغته بعد حذف فاعله وأقيم املفعول مقامهاهول 
 . ف١٢. لكوا مأخوذةً منه؛ ولَم يذكر األمر والنهي والنفي؛ استغناًء بذكر املستقبل  )٣(
¼ شتم اخلليفة½: قارته، مثل أن تقولترك ذكر الفاعل خلساسته وح: إذا كان الفاعل أخس من املفعول، يعين  )٤(

 . ح١٢. ألنّ من شتم اخلليفة فهو خسيس وحقري ال يليق أن يذكر مع اخلليفة؛ ولَم تذكر اسم الشامت
عاقـب الـسلطان   : أي، عوقـب اللـص  : حنو، فيحذف لتطهريه عن لسانك   ، لعظمته بالنسبة إىل املفعول   : أي  )٥(

 . ف١٢. اللص
، فاخلالق أعرف املعارف ال حاجة إىل ذكره     ]٤/٢٨:النساء[﴾  وخِلق اِإلنسانُ ضِعيفاً  ﴿: كما يف قوله تعاىل     )٦(

 . ح١٢. ألنّ هذا الفعل ال يتصور من الغري؛ وهو اُهللا تعاىل
الستثقال اخلروج من الضمة إىل الكثرة كاستثقاهلم اخلروج من الكـسرة إىل  ؛  يف كالمهم جييءألنّ هذا البناء لَم       )٧(

ما أسند الفعل إىل املفعول    ، ةالضمبنـاء املفعـول باألفعـال      ؛ لـئالّ يبقـى الفعـل بـال مـسند إليـه        ؛ وإن فلهـذا اخـتص
 . ح١٢. إذ لو بِني غري املتعدي للمفعول وجعل ذكر الفاعل نسياً منسياً ال يبقى ما يسند هو إليه؛ املتعدية

ألنـه لـو كـان معقـوالً     ؛ الكلمتني صار هذا الوزن غري معقـول    فلما لَم يوجد كلمة يف كالم العرب إالّ هاتني            )٨(
   Å 
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والسكنات احلركاتل يف مثـل فُعلَـ  

والزوائد األصول احلروف يف ال

 يف اهولجييءو)١( عليـه كلمـة أيــضاً  جيــيءوال  
 :حنو، بضم األول وكسر ما قبل اآلخر يف املاضي    )٢(الزوائد من الثالثي ارد   

ل وفتح ما قبل اآلخر يف املستقبل؛ تبعـاً         اإلفعال منأُكِْرماألو يف سـبعة  إال)٣( للثالثـي  وبضم  
تفُعِّلَبضم أول متحرك مـع ضـم األول وكـسر مـا قبـل اآلخـر وهـو             )٤(أبواب

التفعل من

 
وتفُوِعلَ

التفاعل من

واُفتِعلَ 
االفتعال من

واُنفُِعلَ 
االنفعال من

واُستفِْعلَ  
االستفعال من

واُفْعنِللَ  
االفعنالل من

واُفْعوِعلَ 
االفعيعال من

حـىت    وضم الفاء يف األولني    
 ..............................................)٥(َ مبضارعي فعل وفاعلال يلتبسا

                                                

الـشاة احلبلـى وهـي مـا هلـا         : الوعل. واالستثناء متصل ، لَجاء على هذا الوزن كثري من الكلمات يف كالمهم        
 . ح١٢. ¼راسو½: اسم دويبة شبيهة بابن العرس يقال له: والدئل. طيبة

لعـدم إسـناده إىل   ؛ ومعىن اهول أيـضاً غـري معقـول   ،  عند الكوفيني على هذه الصيغة إالّ جييءألنه ال   : أي )١(
 . ح١٢. ملناسبة بينهما؛ الفاعل، فأُعطي غري املعقول لغري املعقول

فيتناول الربـاعي اـرد وامللحـق بالربـاعي واملزيـد      ، أراد من الزوائد ما كان ماضيه أكثر من ثالثة أحرف      )٢(
 . ف١٢. ه ما عداها الثالثي اردوحاصل، على الرباعي أيضاً

من التفعيل، وإنما فتح ما قبل اآلخـر يف  ¼ ويفعل½، من اإلكرام¼ يكرم½: من اإلفعال، مثل  ¼ يفعل½: كما تقول   )٣(
فيتبـع املزيـد فيـه للمجـرد،       ، فإنه أصل واملزيد فيه فـرع     ؛ املضارع وكسر يف املاضي؛ تبعاً للثالثي ارد      

 . ح١٢. مفعول له، علّة للمجموع¼ اًتبع½: فقوله
 اهول من املزيد فيه بضم األول فقط، وكسر ما قبل اآلخر يف مجيع األبواب جييء: أي، االستثناء مفرغ  )٤(

.  فإنّ اهول فيها ال ينحصر يف ضم األول بل مع زيادة أمر وهو ضم أول متحرك منـه          ؛ إالّ يف سبعة أبواب   
 . ح١٢

بضم التاء وفتح الفاء وكسر مـا قبـل اآلخـر، ومثـل هـذا قـد جـاء              ¼ تفَاِعل½و¼ لتفَعِّ½ لو لَم يضم لصار      :يعين  )٥(
 . ح١٢. املعلومني بعينه كذلك، فيلزم االلتباس¼ فَاعلَ½و¼ فَعلَ½املضارع من 
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 ــةاحلرف الثالث  وضم ــبس)١( يف اخلمــسة الباقي ــف يعــين إذا قلــت احلاضرباألمر حــىت ال يلت :  يف الوق

 )٢( يف الوقف بوصل اهلمزة وافْتِعلْ يف األمـر يلـزم اللّـبس           املاضياهولوافْتِعلَ يف   
 .افتعل أيعليه األربعةالباقيفضم التاء؛ إلزالته فقس 

                                                

حرك يف هذه األمثلة ولَـم يكتـف بـضم    إنما ضم أول املت: اُفتِعل واُنفُعل واُستفعل واُفعوعل واُفعنلل يعين     : أي  )١(
 . ح١٢. اهلمزة الّيت هي أول الكلمة

 التـاء  بقـي وأُ، قبـل اآلخـر وهـو الـصاد     مثالً بضم األول وهو اهلمـزة وكـسر مـا           ¼ اُقتِصر½إذا اكتفي يف    : يعين  )٢(
صـل مهزتـه ووقـف    بوصل اهلمزة وإسكان الراء للوقف لَم يعلم أنه ماٍض جمهول و       ¼ اقتصر½: مفتوحاً، وقيل 

إذ لو لَم ؛ وصل اهلمزة: الوقف واآلخر: وإن بني االلتباس بقيدين أحدمها. آخره أو أمر ملخاطب جزم آخره
وأيـضاً لـو قطـع اهلمـزة لَـم      ، ألنّ آخر املاضي مفتوح وآخر األمر جمـزوم    ؛ يوقف لَم يلتبس أحدمها باآلخر    

 . ف١٢. إذ هي يف اهول مضمومة ويف األمر مكسورة؛ يلتبس

إنما ضم أول املتحرك يف هذه األمثلة ولَم يكتـف بـضم   : اُفتِعل واُنفُعل واُستفعل واُفعوعل واُفعنلل يعين   : أي  )١(
 . ح١٢. اهلمزة الّيت هي أول الكلمة

 التاء وأُبقي، قبل اآلخر وهو الصادهو اهلمزة وكسر ما مثالً بضم األول و¼ اُقتِصر½إذا اكتفي يف : يعين  )٢(
بوصل اهلمزة وإسكان الراء للوقف لَم يعلم أنه ماٍض جمهول وصل مهزته ووقف ¼ اقتصر½: مفتوحاً، وقيل

إذ لو ؛ وصل اهلمزة: الوقف واآلخر: وإن بني االلتباس بقيدين أحدمها. آخره أو أمر ملخاطب جزم آخره
وأيضاً لو قطع اهلمزة لَم ، ألنّ آخر املاضي مفتوح وآخر األمر جمزوم؛ بس أحدمها باآلخرلَم يوقف لَم يلت

 . ف١٢. إذ هي يف اهول مضمومة ويف األمر مكسورة؛ يلتبس
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)١( 

املضارع من   مشتقوهو اسم   
املعلوم

 اسم الفاعل واشتق)٣(مبعـىن احلـدوث   )٢( ملن قام بـه الفعـل      
ارد الثالثيوصـيغته مـن     )٤(ا يف الوقوع صفةً للنكرة وغريه     ممنه؛ ملناسبته 

غريه أو كان صحيحاً

 
فاعلعلى وزن   

؛ )٦(فأدخـل األلـف   ¼ يـضرب ½ عالمة االستقبال من      وحذف، )٥(غالباً
                                                

، لعدم اختصاصه بفعل دون فعل؛ وقدم منها الفاعل، م األفعال شرع يف قسم األمساء املشتقّةلَما فرغ من قس  )١(
 . ف١٢. ولكثرة استعماله بالنسبة إىل ما عداه

فيـدخل الـصفة املـشبهة يف التعريـف     ، ومعىن قيام الفعل به أعم من أن يكون مبعىن احلدوث أو الثبوت        )٢(
فـصل يخـِرج   ¼ مـشتق مـن املـضارع   ½: وقولـه . ول املقـصود وغـريه   جنس يتنـا  ، خرب هو ¼ اسم½: وقوله

خيرج به اسم املفعول والتفضيل والزمان واملكان ¼ ِلمن قام به الفعل½: وقوله، املصدر وغري املشتقّات
 . ح١٢. واآللة

¼ فـرس ضـامر  ½يف ¼ ضـامر ½و¼ بـاقٍ ½و¼ دائم½و¼ واجب½و¼ كافر½و¼ مؤمن½: فدخل فيه حنو  ، حبسب الوضع   )٣(
ألنّ وضـعها علـى اإلطـالق ال احلـدوث وال           ؛ وهـذا القيـد يخـرج الـصفةَ املـشبهة         ، ¼اهللا عاِلم ½يف  ¼ عاِلم½و

¼ حاسـن اآلن أو غـداً  ½: االستمرار، فإن قصد ِبها احلـدوث ردت إىل صـيغة اسـم الفاعـل، فيقـال يف حـسن                   
: ¼أكرم½و¼ كرمي½ة املشبهة فمعىن ألنّ معناه ليس ِبمقيد بأحد األزمنة كالصف؛ وكذلك يخرج أفعلَ التفضيل

هما حدثا له،  وزيادتهشخص ثبت له الكرمش١٢. ال أن . 
غريه وقوعهما صـفة للنكـرة واملـراد    : أي¼ وغريه½:  وقوله من املناسبات املذكورة يف صدر فصل املضارع        )٤(

 .ح و ف ملخصا. منه احلركات والسكنات ودخول الالم وغريها
¼ فعـول ½ إذ قد جييء على وزن  لكثرة الثالثي وإن لَم يكن على وزن فاعل يف بعض األوقات         ؛وِلهذا مسي به    )٥(

 على صيغة املضارع املعلوم بامليم     جييءألنه من غريه    ؛ وإنما قيد بارد  ، ¼رحيم½كـ¼ فعيل½و¼ صبور½كـ
 . وفح١٢. ¼مكرم½: املضمومة موِضع حرف املضارعة وكسر ما قبل اآلخر، حنو

 . ش١٢. وخص األلف بالزيادة من بني سائر حروف املد، للفرق بينه وبني املاضي  )٦(



 
 



يف ألنّخلفتها بني الفاء والعني؛    
األلف بإدخال

 )٢(وبالتفـضيل )١( مـشااً بـاملتكلّم  الفاعل اسميصري األول 
بتقدير ألنّ؛ املضارع أيعينهوكــسر 

فاعل اسم

مشااً يصري الفــتح 
فاعل اسم

وبتقــدير ، )٣( مباضــي املفاعلــة
 )٥( بـاب املفاعلـة    بـأمر  االلتبـاس  يلـزم    كالفتحةأيضاًوبتقـدير الكـسرة     ، )٤(الضمة يثقُلُ 

أبقيولكن  
الكسر

باألمر االلتباساختيـار   : وقيـل ، )٦(؛ للضرورة االلتباسذلك مع   
الفاعل اسم تباسال

 من االلتباس باملاضي أوىل؛ ألنّ 
  الـصفة وجتيء)٧(األمر مشتق من املستقبل واسم الفاعل أيضاً مشتق من املستقبل       

                                                

ملتكلّم الذي عينه فيلتبس با، لتعذّر االبتداء بالساكن وخفّة الفتحة؛ ألنه لو زيد يف األول حترك بالفتح، وحده  )١(
إذ ال اعتبار حبركة اآلخر، ؛ ولو كسر األلف يلتبس أيضاً باألمر من مكسور العني  ، ¼ضربأ½: مكسور، مثل 

يلتبس : ، ولو زيد يف اآلخر فقيل¼انصر½: ، ولو ضم يلتبس أيضاً باألمر من مضموم العني، حنو       ¼اصرب½: حنو
 العـني والـالم يلتـبس بـصيغة     ولو زيد بني، يلزم أن يصري إعرابه تقديرياً  : وقيل، ¼فتحا½بتثنية املاضي يف مثل     

وإذا بطل األقسام بأسـرها تعـين أن يـزاد بـني الفـاء            ، إذ ال اعتبار باإلعجام   ؛ ¼صبار½و¼ فتاح½: حنو، املبالغة
 . ف١٢. والعني

 . ح١٢. مع قطع النظر عن احلركات: أي، يف الصورة  )٢(
اس باملاضي وإن كان من غـري هـذا البـاب، فلـو     لدفع االلتب؛ وكان التزام الزيادة بعد حذف عالمة االستقبال        )٣(

 . ش١٢. اختاروا هذه املشابهة لوقعوا فيما فروا منه
وجـزء الثقيـل   ، والـواو ثقيـل   ، ألنّ الضمة جـزء الـواو     ؛ يلزم الثقل على اللسان   ¼ ضارب½لو ضم الراء يف     : أي  )٤(

 . ح١٢. ثقيل
إذ ال اعتبـار  ؛ ¼املـضاربة ½أو أمر مـن    ¼ يضرب½ الفاعل من    بكسر الراء لَم يعلم أنه اسم     ¼ ضارب½: فإذا قلت   )٥(

 . ف١٢. حبركة الطرف
 . ش١٢. ألنّ لغتهم ساِلمة عن كلّ بشاعة وثقلة؛ واختيار االلتباس أَولَى من اختيار الثقل   )٦(
تبـاس بـني   حيث يلزم االل، ألنّ فيه التباس فرع الفرع مع فرع الفرع خبالف ما لو فتح        ؛ وهذا االلتباس أهون    )٧(

إنـه لـو كـسر عـني املـضارعة يف اسـم       : فرع الفرع مع أصل األصل وهو شنيع جداً، وتوضيح ذلك مـا قيـل     
   Å 
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املشبهة

  وفَعلٌ وفَعالٌ وفُعالٌ وفَعـالَنٌ وفُعلٌ على وزن فَِعلٌ وفَعلٌ وفُعلٌ وِفعلٌ )١(الفاعل باسم
 )٩(وشـجاع )٨(وجبـانٌ )٧(وحـسن )٦(وجنب)٥(وِملْح)٤(وصلْب)٣(وشكْس)٢(فَِرق:  حنو وأَفْعلُ

 .)١١(وأَحولُ)١٠(وعطْشانٌ
                                                

ألنّ بني األمر واسم الفاعـل مـشاة   ؛ الفاعل حصل االلتباس إالّ أنّ يف هذا االلتباس التباس الشيء مبا يشاه           
اس شـيء بـشيء لـيس بينـهما مناسـبة، والتزامـه       وأما على تقدير الفـتح فيلـزم التبـ   . حيث أُخذا من املضارع 

 . ح١٢. بالشيء املناسب أَولَى من االلتباس بالشيء الغري املناسب
املشاتها باسم الفاعل معنا؛ ألا ملن قاء به الفعل ولفظا ألـا تـثىن وجتمـع وتؤنـث             ¼ املشبهة½: يقال هلا   )١(

¼ فقـط ½: ملن قام به فقط على معىن الثبوت وقولناكما أن اسم الفاعل كذلك وهي اسم مشتق من فعل الزم            
إذ كما يقوم الفعل ملن اشتق لـه يقـوم بـه الزيـادة أيـضا وبـاقي القيـود ظـاهرة ومل            ¼  أفعل التفضيل ½ليخرج  

يتعرض لتعريفها وتعريف أفعل التفضيل لقرب تعريفهما من تعريف اسم الفاعل حىت عدا عند أهل هـذا الفـن      
 .صا ملخش.  يعدمها يف املشتقات من املصدر أوردمها يف فصل اسم الفاعلمن اسم الفاعل ولذلك مل

 . ح١٢. ¼مسع½من الفرق وهو اخلوف، من حد   )٢(
 . ح١٢. ¼مسع½من حد ¼ ی شدنخو½: صعب. من ساءت أخالقه الشكاسة: صعب اخللق أي  )٣(
 . ح١٢. ¼كرم½، من حد ¼سخت شدن½: الصالبة: قيل، الشديد: الصلب  )٤(
 . ح١٢. ¼كرم½إالّ يف لغة، على حد ¼ ماحل½: وال يقال، ، والنعت مليح¼ںشور شدن آب ومانند آ½: امللوحة  )٥(
 . ح١٢. ¼نصر½ضد الطهارة، وسببها إنزال املين، من حد : اجلنب  )٦(
، خـشن : وبفتح الفاء وكسر العني، حنـ  ¼ فَِعل½، ويف بعض النسخ على      ¼نصر½ن حد    م ¼نيکو شدن½: احلسن  )٧(

 . ح۱۲ ¼درشت شدن وناهموار وخاردار بودن½: واخلشونة
 . ح١٢. ¼نصر½من حد ¼ ب  دل شدن½: مشتق من اجلنب: جبان  )٨(
 . ح١٢. ¼كرم½من حد ¼ دلير شدن در حرب½: مشتق من الشجاعة: شجاع  )٩(
 . ح١٢. ¼مسع½ من حد ¼دنسيراب ش½: يعين. بالكسر فهو عطشان من العطش وهو خالف الري¼ عِطش½: يقال  )١٠(
 . ح١٢. ¼مسع½من حد ¼ کج شدن چشم ودور بين شدن يک ش  را½: مشتق من احلول  )١١(



 
 



خيتص وهو
أحولُ وزن أي

أَحمق: حنـو )١( مـن بـاب فعـل      يءجتـ  أبنيةستة بباب فَِعـلَ إال      
العقل قليل

 قروأَخ
کردن پارہ

 
موآد

شدن گوں گندم

 نعوأَر
شدن ستس

 رموأَس
شدن گوں گندم

 فجوأَع
شدن الغر

اَألعجم" األصمعي"وزاد  . 
زبان کند

: )٢("اءالفـر "وقـال    
ق وســمر رِ خــجيـيء  وكــذلك العني بضمحمق وهــو لغـة يف  العني بكسرحِمق مـن  ¼أمحــق½ جيـيء 

لغة فَِعلَ: وعجف أعين 
امليم بكسر

 لُ½ جييءو. )٣( فيهنأَفع
أفعل وزن أي

من الثالثـي   )٤(فضيل الفاعل  لت ¼
 املزيد فيه؛ لعدم إمكان  من جييء وال    عيب  وال فيه مما ليس بلون      ارد  يعينمزيد غري  

 والعيب اللون أيفيهما من لـون وال عيـب؛ ألنّ   جييءوال )٥(¼أَفْعلَ½حمافظة مجيع حروفه يف     
 املفعـول حـىت ال       لتفضيل جيـيء وال  ، )٦( أفعل للـصفة فيلـزم االلتبـاس       جييء

                                                

إالّ ستة ألفاظ على وزن، فإنها لَـم ختـتص      ¼ لَِعفَ½خيتص بباب   ¼ أحول½وزن  : بضم العني استثناء متصل أي      )١(
 . ح١٢. وضم العنيبفتح الفاء ¼ فَعل½وقد جاء على وزن  ¼لَِعفَ½بباب 

 . ح١٢.بالكسر¼ فِعل½مكسور العني خمتصا بباب ¼ لَِعفَ½إنّ هذه األلفاظ قد جاءت من باب ": الفراء"قال   )٢(
 أنّ أبنية الصفة املشبهة ليست اعلمو، يف السبعة املذكورة كلّها فيكون كلّ واحد من الكلمات السبعة قياساً    : أي  )٣(

، ¼فَعول½وعلى وزن ¼ كرمي½: ، مثل¼فعيل½ أيضاً على وزن جييءنف من األبنية العشرة بل منحصرة فيما ذكره املص
وعلـى وزن  ¼ ضـيق ½: بفتح الفاء وكسر العـني، حنـو   ¼ فَيِعل½وعلى وزن   ، ¼غيور½: بفتح الفاء وتشديد العني، حنو    

 . ف١٢. ¼مالَح½:  العني، حنوبضم الفاء وختفيف¼ فُعال½وعلى وزن ¼ وقور½: بفتح الفاء، حنو، ¼فَعول½
أنّ اَألولَى واألنسب أن يكون أفعل التفضيل مبعىن تفضيل الفاعل على الغري ال مبعـىن تفـضيل املفعـول     : يعين  )٤(

 . ح١٢. على الغري
 فإن كانت الكلمة ذا أربعة أحـرف أو ¼ أفعل½ألنّ أفعل التفضيل ثالثي زيد يف أوله مهزة ليصري وزنه        ؛ وذلك  )٥(

 . ح١٢.  إالّ من الثالثي اردجييءفال ¼ أفعل½أكثر فإذا زيد يف أوِلها مهزة خرج وزنها عن 
، مثالً لَم يعلـم أنّ املـراد ذو سـواد أو زائـد يف الـسواد     ¼ أسود½: للتفضيل أيضاً فقيل¼ أفعل½إذ لو جاء فيهما      )٦(
   Å 
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 العكـس حـىت ال يلـزم         علىِلم لَم جيعـل     : فإن قيل . )١(يلتبس بتفضيل الفاعل  
، )٤(؛ ألنّ الفاعل مقصود واملفعول فضلة     )٣( للفاعل أوىل  التفضيل أيجعله : قلنا)٢(االلتباس؟

أَشغل½: وحنـو  ، )٥(وأيضاً ميكن التعميم يف الفاعل دون املفعول      
مشغولية أكثر

  امرأةذاتمـن   )٦(ُ  
لتفضيل ¼الزقينيالِنحييِن½

أشغل صفة
وأمحق من  )٧( من الزوائد  إيالًء أكثرهموأوالهم إعطاًء أكثرهمأعطاهم:  املفعول وحنو  

                                                

هـو أشـد منـه     ½: مثل، وحنوه¼ أشد½صل إليه بـ  قصد تفضيل الزائد على الثالثة وتفضيل اللون والعيب نو        وإن  
 . ش١٢. ¼أقبح عمى½و¼ أحسن دحرجةً½و¼ أحسن منه بياضاً½و¼ استخراجاً

لو جاء أفعل التفضيل مبعىن املفعول يلزم االلتباس بني أفعل التفضيل الذي مبعىن الفاعـل وبـني مـا هـو      : يعين  )١(
أنّ الضرب الذي صدر مـن    : على معىن ¼ د أضرب من عمرو   زي½: ألنك تقول لتفضيل الفاعل   ؛ مبعىن املفعول 

 . ح١٢. زيد أكثر ِمما صدر من عمرو
 . ف١٢. االلتباس بني تفضيل الفاعل وتفضيل املفعول: أي  )٢(
فـأرادوا جعلـه ألحـدمها    ، أنهم لو جعلوه مشتركاً اللتبس أحدمها بـاآلخر الطّـراده   : من جعله للمفعول يعين     )٣(

 . ف١٢. فوجدوا جعله للفاعل أقيس وأَولَى من املفعول،  االشتباهلدفع؛ دون اآلخر
 . ش١٢. فبناءه للمقصود أوىل ،ألنّ الكالم يتم بدونه؛ فَضلة يف الكالم: أي  )٤(
فلو جعلوه حقيقةً يف املفعول لبقـي اسـم الفاعـل مـع أنـه      ، إذ ال مفعول إالّ وله فاعل يف األغلب وال ينعكس      )٥(

؛ ويبقى كثري من األفعال بال تفـضيل ، لعدم اللفظ الدالّ عليه حقيقةً    ؛  معىن التفضيل إالّ بالقرينة    أكثر عرياً عن  
 . ش١٢.  من اللوازم والفاعل عامجييءألنّ املفعول ال 

ب من بين متيم حضرت يف أيام اجلاهلية سوق عكاظ ومعها غيان من السمن لتبيعهما فذهوالقصة أا امرأة امسها ربيعة     )٦(
ما ابن جبري األنصاري يف جهالة إىل مكان خال ليبتاعهما منها ففتح أحدمها وذاقه ودفعه إليها فأمسكت بإحدى يديها           
مث فتح األخرى ففعل ما ما فعل باألوىل مث قلبها وجامعها فوطي ا وهي ال تقدر علـى دفعـه عـن نفـسها حلفظهـا فـم        

 .ح ملخصا. وقع فيه: من شغل ببالء يعجب دفعه أيالنحيني وشغلها على مسن فضرب ا املثل في
، اإلعطـاء : أفعل التفضيل من اإليالء مبعـىن  ¼ أَولَى½: جواب سؤال وهو أن يقال    ، من املزيد فيه  ¼ اَألولَى½فإنّ    )٧(
   Å 
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وقـد  ، ناصر مبعىننصري: حنـو ،  الفاعـل علـى الفَِعيـلِ      وجيـيء . )٢(من العيوب شاذّ  )١(هبنقَةَ
قتيٍل حنو، ول مبعـىن مــفع  فعيلكان املذكر واملؤنث إذا  فعيلفيهيستوي   ؛ )٣( وجـريحٍ ومقتولة مقتول مبعىن
: حنـو ، )٥(عداد األمساء  من   فعيلالكلمةإالّ إذا جعلت    )٤(عولالفاعل واملف   فرقاً بني 

ِإنَّ ﴿: حنـو قولـه تعـاىل     ، )٦(وقد يشبه به ما هـو مبعـىن فاعـل         ، ولقيطة ةذبيح
                                                

 من الزوائد يتعلّق: قوله، بأنه شاذّ: فأجاب¼  من املزيد فيه جييءإنه ال   ½: وقد قال املصنف  ، وهو املزيد فيه  
 .ح١٢. ¼أعطى وأوىل½: بقوله

محقه أنه علق بعنقه قالدة من عظام وخزف خمتلفة األلوان فقيل وهو رجل أمحق امسه يزيد بن ثروان ومن مجلة           )١(
ألعرف نفسي من الناس فسرقها ليلة أخـوه وعلـق بعنقـه فلمـا أصـبح ورأى      : مل علقت هذه على عنقك؟ فقال  : له

 .مظهر. سرقتين فأنت أنا وأين أنا: أنت أنا، فمن أنا، فقال! يا أخي: قالف. أفاه قد علق تلك القالدة ضحك
 . ف١٢. كلّ ذلك من األمور الثالثة خارج عن القياس؛ ففي الكالم لف ونشر غري مرتب، فافهم: أي  )٢(
ف اللـبس،  وأما إذا لَم يذكر املوصوف، فإنهما ال يستويان بل يفرقان بالتـاء خـو         ، مبعىن جمروح وجمروحة    )٣(

 . ش١٢. إذ االلتباس باألقرب أشكل؛ مررت بقتيل فالن وقتيلته اكتفى يف االلتباس بالفاعل بالقرائن: حنو
لو لَم يسو بني املذكّر واملؤنث بل فرق بينهما  : فرقاً بني الفعيل الذي مبعىن الفاعل وبني الذي مبعىن املفعول يعين          : أي  )٤(

مفعول يف املؤنث : وإذا ترك التاء يف فعيل مبعىن، لَم يعلم أنها مبعىن قاتلة أو مبعىن مقتولة¼ يلةمررت بامرأة قت½: بالتاء فقيل
ِلم لَم يعكـس  : فإن قيل.  علم أنه مبعىن املفعول فلم يلتبس أحدمها باآلخر      ¼بامرأة قتيلة ½ :علم أنها مبعىن الفاعل وإذا قيل     

 . ف١٢. ملفعول والفرق بالتاء أيضاً أصل فأعطي األصل لألصلاألمر؟ أجيب بأنّ الفاعل أصل بالنسبة إىل ا
يستوي املذكّر واملؤنث يف فعيل مبعىن مفعول يف مجيع األوقات إالّ وقـت جعـل تلـك    : االستثناء مفرغ أي   )٥(

فعيالً من عدد األمساء حنو رجل ذبـيح وامـرأة ذبيحـة، واملـراد مـن كـون الكلمـة مـن عـدادا              : عينالكلمة أ 
ء أن ال يعترب وصفته بل جعـل كأنـه اسـم لـشيء كاألمسـاء اجلامـدة فلـذلك ال يـستوي فيـه املـذكر               لألمسا

 .صاح وف ملخ. واملؤنث بل يفرق بالتاء كما ال يستوي يف سائر األمساء
فيـستوي فيـه املـذكّر     ، الفعيـل الـذي مبعـىن فاعـل       : أي، مـا . بالفعيل الذي مبعىن املفعول   : أي، قد يشبه به    )٦(
   Å 

#   
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    ِسِننيحالْم نم اللِّه قَِريب تمحوجييء .]٧/٥٦:األعراف[)١(﴾ر

الفاعل اسم
على فَعـول    

، ل مبعىن فاع  فعولكان املذكّر واملؤنث إذا     فعولفيه ويستوي   املنع كيثرمنوع: حنو، )٢(للمبالغة
حلُوبةناقـة   : ويقـال يف املفعـول    . صابر مبعىنصـبور ورجـل    صابرة مبعىنصبورامرأة  : حنو

حملوبة أي

فـأعطي  . 
ــاً للعــدل ¼فعــول½االســتواء يف فعيــل للمفعــول ويف    فاعل اسمجييءو. )٣( للفاعــل؛ طلب

وبـني مبالغـة   )٦(وهـو مـشترك بـني اآللـة    )٥( مذَجـ مِِ  وسـيف الصرب ريكثصبار: حنو)٤(للمبالغة
ــل ريوفسِّيق ،الفاعــ ث سق ك ف ل وكُبار ا

الكرب كثري

وطُوال 
الطول كثري

وعالّمة 
العلم كثري

 ـابةونـس وضـحـكة الفرق كثريوفروقة الرواية كثريورواية باألنساب املعرفة كثري
ثرياًك الناس على يضحك

 
                                                

كُـونُ قَِريبـاً    ﴿: ث ملوافقته له يف اللفظ، حنو قوله تعاىل       واملؤنةَ تاعلَّ السلَع ِريكدا يم٦٣: األحـزاب [﴾و[ .
 . ش١٢

مبعـىن   ولَم يقل؛ مع أنه فعيل ¼قريبة½: وهي مؤنث، فينبغي أن يقال   ¼ رحمت اهللاِ ½وقع خرب   ¼ قَِريب½أنّ  : يعين  )١(
وفيه نظـر  ، واملصدر يستوي فيه املذكّر واملؤنث، إنّ الرمحة مصدر: وقد يقالفاعل تشبيهاً مبعىن مفعول،    

 . ح١٢. فإنّ هذا إنما يستقيم إذا كان املصدر خالياً عن تاء التأنيث، فافهم
 . ف١٢. التكثري وتكرير أصل الفعل: واملراد باملبالغة، سواء كان مبعىن الفاعل أو مبعىن املفعول  )٢(
الشـتماله  ؛ ألنّ يف الفعول ثقـالً    ؛ ولَم يعكس ، كون االستواء ألحدمها وعدم االستواء لآلخر فيهما      لئالّ ي : أي )٣(

وال شـك أنّ االسـتواء   ، واخلفّة فيـه مطلوبـة  ، جلريانه يف األفعال كلّها ؛ على الضمة والفاعل كثري االستعمال    
 . ش١٢. فأُعطي ِلما هو كثري االستعمال، خفّة

بفــتح الفــاء وتــشديد ¼ فَعــال½ علــى وزن يجــيءم يــذكر لــه ضــابطة بــل بـادر إىل األمثلــة ف وهلــذا لَــ، مساعـاً   )٤(
 .ف١٢.العني

سـريع  : من الباب الرابع أي  ¼ سيف ِمجزم ½: بكسر امليم وفتح العني، حنو    ¼ مفعل½على وزن   ) جييء(و: أي  )٥(
 . ف١٢. القطع

 . ش١٢. غةليتعين كونه مثاالً للمبال؛ وهلذا ذكر السيف، كاملثقب  )٦(
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وضحكَة

عليه مضحوك

ويـستوي املـذكر واملؤنـث يف التــسعة    . العطر كثريوِمعِطري السقم كثريوِمسقام اجلزام كثريوِمجزامة  
نة  مسكي: أما قوهلم )٢(؛ لقلّتهن )١(األخرية  هي عـدوة  : كما قالوا )٣( فمحمولة على فقرية    

؛ )٤( محالً على معـىن صـديقة  سبق كماللفاعل الذي ¼فعول½وإن مل يدخل التاء يف      ، اهللا
مضمومة مبيم من غـري الثالثـي علـى صـيغة املـستقبل            الفاعل اسم أيوصيغته ،عدوة أينقيضه ةصديق  ألنه  املضارع حرف موضع

 )٦(؛ لتـعذّر حـروف العــلّة  للزيادةامليمواختري  ، )٥(ممـكِر: حنو، وكسر ما قبـل اآلخر   
                                                

 إالّ أنه يف السبعة اُألول بالتاء يف املـذكّر واملؤنـث ويف األخرييـن بـدون التـاء       ¼معطري½ إىل   ¼عالّمة½وهو من     )١(
 . ش١٢. فيهما

 . ح١٢. فال حيتاج إىل الفرق بني املذكّر واملؤنث، أنّ األبنية التسعة قليلة االستعمال: يعين  )٢(
رجـل  ½: والتاء يف مسكينة للتأنيـث، يقـال  ¼ معطري½حممول على   ¼ مسكيناً½إنّ  : و أن يقال  وه، جواب سؤال مقدر    )٣(

يستوي املذكّر واملؤنث فباحلري أن يستوي يف املسكني ولَم تـدخل      ¼ املعطري½ويف  ¼ امرأة مسكينة ½و¼ مسكني
والفقـرية علـى   ¼ فقرية½مول على ؛ ألنه حم ¼مسكينة½أنه إنما أدخلت التاء يف      : ؟ وتقدير اجلواب  ¼مسكينة½التاء يف   

فلم يستو املذكّر واملؤنث يف ، ولَم يستو املذكّر واملؤنث يف الفعيل الذي مبعىن الفاعل، مبعىن الفاعل¼ فعيلة½وزن 
من ال شيء له أو من له أدىن شيء وهو : يتناسبان يف املعىن وهو¼ املسكني½و¼ الفقري½وذلك ألنّ ، أيضاً¼ مسكينة½

وقيـل علـى   ، مـن ال شـيء لـه    : واملـسكني ، من له أدىن شيء   : ألنّ الفقري ؛ ألنه نقيضه يف املعىن   : يلوق، قوت يوم 
 . ح١٢. ومن عادام محل الضد على الضد، وعلى كال التفسريين يثبت التضاد بينهما، العكس

 مع أنها فعول مبعىن ¼عدوة½وهي حينئذ يفرق مؤنثه باهلاء فحمل عليه ، فعيل مبعىن الفاعل¼ صديقة½أنّ : يعين  )٤(
 . ف١٢. الفاعل

، ؛ تبعاً ملستقبله فيما إذا كان املستقبل مكسور العـني        ¼رحمم½أو  ¼ ارتخم½: أو تقديراً، حنو  ¼ مِركْم½: لفظاً، حنو   )٥(
 . ش١٢. ¼رتكسم½و¼ متضارب½و¼ متدحرج½وتبعاً ملكسور العني فيما لَم يكن املستقبل فيه مكسور العني كـ

وأما األلف فألنها ، ولو قلبت تاء اللتبس باملضارع املخاطب، فألنها ال تزاد يف أول الكلمة كما مر؛ أما الواو  )٦(
 . ف١٢. وأما الياء فألنها لو زيدت التبس باملضارع الغائب، زيدت التبس باملضارع املتكلّم وحدهلو 
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 وبـني   الفاعل اسمبينهوضـم امليــم؛ للفــرق      )١( من الواو يف كوما شفويةً     املخرج يفامليم وقرب

 ويـافع مـن  )٣( من أَسـهب  بالكسر والقياساملفعول  للفاعل على صيغة     العني بفتحهبٍ مس: وحنو، )٢(املوضع
صار ألنه؛  )٥( ضـاربة   يفلفــتح    ويـبىن ما قبل تـاء التــانيث علـى ا          ال يقاس عليه  شاذّ)٤(أيـفع

البناء وجه
 

كـمـا)٦(مبنـــزلة وســط الكلمــة
 وعلــى الفــتح؛ كويف حنوالنسبة ويــاء واخلفيفة الثقيلةالتاكيديف نــون )٧(الكلمة آخر كان

 .)٨(للخفّة
                                                

زيادة امليم مـن بـني   : كثرية فِلم عين امليم بالزيادة من بينها؟ قلناحروف الشفة  : فإن قلت ، وهو من ضمتني    )١(
، ومعرفة قواعد كالمهم ال يبىن بالقياس، وأيضاً مثل هذا موقوف على مساع االصطالح، سائر احلروف أكثر

 . ح١٢. تأمل
 . ش١٢. إذ لو فتح اللتبس باسم املكان من الثالثي ارد املكسور العني  )٢(
وهـو  ¼ أسهب½بضم امليم وسكون السني املهملة وفتح اهلاء اسم فاعل من         ¼ مسهباً½وهو أنّ   : جواب سؤال   )٣(

. افتقر: أي¼ أسهب½: وقيل، إذا كثر كالمه¼ أسهب الرجل½: ثالثي املزيد فيه ولَم يكسر ما قبل آخره، يقال
 . ح١٢

وكـذا  ¼ موفـع ½ثالثي املزيد فيه فكان القيـاس  وهو ¼ أيفع½اسم فاعل من  ¼ يافع½: جواب سؤال وهو أن يقال      )٤(
نـادر  : بأنـه شـاذّ يعـين     ¼ اليـافع ½و¼ املسهب½فأجاب عن   ¼ ملفح½و¼ ممحل½و¼ مبقل½و¼ مورس½و¼ معشب½

 . ح١٢. االستعمال ال يقاس عليه
 .ش١٢. مع أنّ اسم الفاعل معرب¼ مكرمة½و¼ ضاربة½إذا اتصل بآخر اسم الفاعل مطلقاً تاء التأنيث كـ: أي  )٥(
 . ح١٢. ألنّ اإلعراب إنما يظهر يف اآلخر دون الوسط؛ ووسط الكلمة يكون مبنيا  )٦(
وإمنا بين علـى  . اضربن وبصري: كما يبين ما قبل نون التأكيد وياء النسبة لصريورته مبرتلة الوسط حنو        : أي  )٧(

 .ا ش و ف ملخص١٢. احلركة مع أن األصل يف البناء والسكون لعروض البناء
وذلك ألنّ بزيادة التاء يف آخر االسم حصل ، اخلفّة املطلوبة يف كالم العرب وهي ال توجد إالّ يف الفتح  : أي  )٨(

 . بزيادة ح١٢. وجه الختيارالفتح¼ للخفّة½:و قوله، لتحصيل اخلفّة؛ فيبىن على الفتح، الثقل
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)١( 

 جيـيء  اردالثالثيوصيغته من   )٢( ملن وقع عليه الفعل    ¼يفْعلُ½وهو اسم مشتق من     
وهومــضروب : حنــو، )٣(علــى وزن مفعــول

مفعول

؛ ملناســبة ¼يــضرب½ مــشتق مــن 
 )٦(لتعذّر حروف العلّـة   : قلنا)٥(ِلم أدخل امليم مقام الزوائد؟    : فإن قيل ، )٤(بينهما
مثّ مضربفصار  

الراء وفتح امليم بضم

مضربفصار )٧(¼اإلفعال½ فتح امليم حىت ال يلتبس مبفعول        
والراء امليم بفتح

 
                                                

أوقعته : أي¼ فعلت به الضرب½: ألنّ املراد املفعول به يقال؛ مع أنّ اسم املفعول يف احلقيقة هو املصدر ،املفعول: مسي العلم  )١(
 . ش١٢. ألنّ اجلار وارور كان مفعول ما لَم يسم فاعله؛ كنه حذف حرف اجلر فصار الضمري مرفوعاً فاستترل، عليه

ألنه مشتق من ؛ يخرج اسم الفاعل¼ ِمن يفْعلُ½: قوله، يشمل مجيع األمساء املشتقّات¼ مشتق½: قوله  )٢(
ولو لَم خيرج الفاعل ، اسم املكان والزمان واآللةيخرج ¼ ملن وقع عليه الفعل½: وقوله، املضارع املعلوم

لو قال من : ال يقال،  قيد بإخراج شيءلتقدمه وليستقلّ كلّ؛ لكنه أسند خروجه إليه، بالقيد األول خيرج به
لَم يرد ذا القيد ختصيص اشتقاق اسم : ألنا نقول؛ لكان أمشل¼ من يفعل½املضارع اهول بدلَ 

 . ف١٢. تدبر، املفعول بالثالثي بل أراد بيان اشتقاقه من اهول، فاتفق هذا اللفظ خلفّته وأصالته
ألنه ؛ وإنما مسي به،  مبعىن مفعولجييءد اعتماداً على ما سبق من أنّ فعيالً وفعوالً وإنما ترك هذا القي، غالباً  )٣(

 . ش١٢. اسم ما فعل به على قياس ما ذكرنا يف اسم الفاعل
 . ح١٢. ألنّ كالّ منهما مبين للمفعول؛ بني مضروب ويضرب: أي  )٤(
ِلم زيدت امليم بل ينبغي أن يزاد مثّة حرف : ن قيلإ: مقام حروف االستقبال دون غريها من الزوائد أي: أي  )٥(

 . ح١٢. ألنّ زيادا شائع وهن أَوىل بالزيادة؛ من حروف العلّة
ولو زيد ، ألنه لو زيدت األلف يلزم االبتداء بالساكن وهو متعذّر؛ وهو أنّ زيادا يف أول الكلمة هاهنا متعذّر  )٦(

وإن لَم حيذف يلزم تكرار اليائني اخلاليني عن ، زم االلتباس باملضارعالياء مثّ إنّ حذف حرف االستقبال يل
 . ح١٢. ولو زيد الواو فزيادا يف أول الكلمة لَم جتئ يف كالم العرب، الفائدة يف أول الكلمة

 . ش١٢. لئالّ يلتبس باسم اآللة؛ ولَم يكسر  )٧(
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؛ أي ضمة الراء الضمةمثّ أُشـِبعِت    ، الراء بضممضربفـصار   )١(مثّ ضم الراء حىت ال يلتبس باملوضـع       

مفْعلالنعدام  
العني بضم

 اردالثالثيوغُيِّر مفعـول مـن   )٢( يف كالمهم بغري التاء فصار مضروب 
 يـصري مـشااً يف التغيــر باسـم            حىت)٤(واملوضـع )٣(دون مفعول سائر األفعال   

فاعلوالقيـاس  ، العني بكسرفاعل إىل  العني بضمويفعل العني بفتحيفعلغُير الفاعـل مـن      : الفاعل أعين 
العني بفتح

وفاعل 
العني بضم

 
 علـى صـيغة     اردالثالثي من غـري     املفعول اسموصيغته، )٥(فغير املفعول أيضاًً؛ للمؤاخاة بينهما    

 .)٧(جمستخر: مثل)٦(الفاعل بفتح ما قبل اآلخر

                                                

: التبس باملوضع من الثالثي املكسور العني، حنوولو كسر ، ¼منصر½: من الثالثي املفتوح العني، حنو  )١(
 . ف١٢. ولو أسكن التقى ساكنان، فتعين الضم، ¼مضرب½

 . ح١٢. إمارةً لالسم؛ أدخلت التنوين، على وزن مفعول  )٢(
 . ش١٢. مفعول باب اإلفعال، فتدبر: باقي األفعال يف االلتباس على تقدير ضم امليم أعين: أي  )٣(
 .ش١٢. إذ يلتبس به على تقدير فتح الراء وكسره مع أنّ بتغيري أحدمها يزول االلتباس؛ م يغير املوضعلَ: أي  )٤(
طرف اإليقاع وطرف : وذلك ألنّ الفعل له طرفان، للمشاكَلة واملناسبة بني امسي الفاعل واملفعول: أي  )٥(

ألنّ الفعل املتعدي كما ؛ ملفعولويف طرف الوقوع عليه ا، ففي طرف اإليقاع هو الفاعل، الوقوع عليه
وألنّ كالّ منهما ، وذلك ألنّ كلّ واحد يؤخذ من املضارع، يقتضي اسم الفاعل يقتضي اسم املفعول أيضاً

 . ح١٢. يعمل عمل فعله بشرط االعتماد وبشرط كونه مبعىن احلال واالستقبال
 . ف١٢. جابخمتار وم: ليتناول مثل؛ إما لفظاً أو تقديراً  )٦(
واملصدر امليمي واسم الزمان واملكان من غري الثالثي ، بفتح العني¼ مختير½:  أصله¼خمتار½و، بفتح العني  )٧(

ا مفجعل امسه، ملشاة الزمان واملكان باملفعول يف كوما حمال للفعل؛ على صيغة اسم املفعول منه
 . ش١٢. ل صيغته كصيغتهماكامسه واتحاد املصدر امليمي بامسهما يف بعض الثالثي فجع



 
 



#   

   " ! )(٧٩ 


)١( 

 )٣(ملكان وقع فيه الفعل)٢(¼يفْـعـل½ هو اسم مشتق من ُ:اسم املكان
امليم فزيدت  حتى ال املكان يفالواو  ومل يزد)٤( بينهما؛ ملناسبٍةفعول كما يف املاملضارعة حرف حذف بعد
وصيغته به املكان اسميلتبس

املفعول اسم

يفْعلُ من باب 
العني بفتح

 منه فأي الظر فإنه إالّ من املثال؛ من يذهب كاملذهب)٥( مفْعل
 )٨(مثل جورب)٧( إنّ وزنه كان فَوعالًيف الفتح يظنحىت ال )٦(املَوِجِل: حنو، بكسر العني

                                                

)١(  خصمن  تعريف اسم املكان بالذكر وبيان أحكامه وترك اسم الزمان وهو مشتق ½على صيغة ¼ فعلي
ف يف فصل ا املصنممجعهاملعلوم ومعرفة أحكامه على املقايسة، لكثرة استعمال اسم املكان و

واحد؛ لكمال املناسبة بينهما يف أخذ االشتقاق؛ فإنّ كلّ فعل يؤخذ منه املكان يؤخذ منه الزمان 
 . ح١٢. أيضاً

، اختالف صيغته باعتبار اختالف حركة عني املضارعألنه لَما كان ؛ على صيغة املبين للفاعل من املستقبل  )٢(
ألنّ عينه مفتوح أبداً تعين أن ؛ واالختالف يف عني املضارع إنما يكون يف املبين للفاعل دون املبين للمفعول

 . ش١٢. يكون مشتقّاً من املبين للفاعل، وهلذا الوجه اشتق من املضارع دون غريه
 . ف١٢. يخرج ما عدا اسم املكان، فعلملكان وقع فيه ال: قوله  )٣(
وذلك ألنّ يف اسم ، بني املكان واسم املفعول: ملناسبة واقعة من حيث وقوع الفعل بينهما أي: أي  )٤(

 ١٢. ¼مفعوالً فيه½وهلذا مسي املكان ، ويف اسم املكان وقوع الفعل فيه، املفعول وقوع الفعل عليه
 .ح

 . ش١٢. وح امليم لقيامه مقام حرف املضارعة اليت هي مفتوحةومفت، مفتوح العني للموافقة  )٥(
من ¼ دموِج½ العني كـأو مضموم¼ لاملوِج½: أو مفتوح العني حنو¼ موعد½سواء كان مكسور العني كـ  )٦(

 .صا ملخ ح١٢.  كرم على لغة بين متيم على حد¼ يوجد½
 . ف١٢. لمة ال زائد عليهبفتح الفاء والعني زعماً أنّ امليم من نفس بناء الك  )٧(
 . ح١٢. فترك الفتح وكسر العني، فيلزم أصالة امليم وزيادة الواو وهذا خلف  )٨(
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وصيغته من باب ، )١(الً ال يوجد يف كالمهم؛ ألنّ فَوِع الكسر يف  وال يظن

يفِعلُ
العني بكسر

مفِْعل½ 
العني بكسر

مرمى؛ : حنو،  بفتح العنيجييء منه أي اسم املكان فإنه إالّ من الناقص؛ ¼
يفْعلُوال يبىن من )٢(فراراً عن توايل الكسرات

العني بضم

مفْعل 
بالضم

فقسم ، )٣( لثقل الضمة؛
امساً عشر،  أحدبالكسرللمفِعل وأعطى بالفتحومفعل)٥(بني مفِْعل)٤(يفعل موضعموضعه  النسك ملكانسِِكاملَن: وحن، الضمة أخت الكسرة لكون

واملَطِْلع النبات ملكانواملَنِبت اجلزر ملكانواملَجِزر
الطلوع ملكان

 السقوط ملوضعواملَسِقط الرأس لوسطواملَفِْرق غروا ملكانواملَغِرب شروقها ملكانواملَشِرق 
؛ خلفّة الفتحة واسم الزمان بالفتحللمفْعل عشر أحد منوالباقي. السجود ملوضعواملَسِجد الرفق ملوضعواملَرِفق السكون ملكانواملَسِكن

املكان مثل  .)٦(مقتل احلسني: حنو ،املذكورة األحكام مجيع يف
                                                

بالكسر أخف من ¼ موِعد½ألنّ الكسر مع الواو أخف من الفتحة معها؛ إذ ؛ إنما كسر يف اجلميع ولَم يفتح: وقيل  )١(
لفتح والواو منفرجة بعيدة خبالف الواو والكسر؛ فإنها قريبة وسره أنّ املسافة بني ا، بالفتح بالوجدان¼ موعد½

 . ش١٢. ال يوجد يف كالمهم¼ مفعالً½ألنّ ؛ بينهما ولَم يضم أيضاً حتى ال يكون عدمي النظر يف كالمهم
أبداً أنّ ظرف املكان من الناقص يكون مفتوح العني : واحلاصل وكسرة ما قبلها ،ألنّ الياء مبنـزلة الكسرتني  )٢(

¼ خمشى½، أو يفعل بفتح العني كـ¼يرمي½ من ¼كـمرمى½سواء كان املضارع يفِعلُ بكسر العني : مطلقاً أي
 . ح١٢. ¼يدعو½ من ¼مدعى½أو يفعل بضم العني كـ¼ ىخيٰش½من 

)٣(  وجيوز أن يكون هذا بسبب رفضهم، لسبق الذكر؛ ولَم يذكر هذا الدليل، الً يف كالمهمولرفضهم مفع 
ش١٢. الًمفع. 

 . ح١٢. بالضم واملآل واحد¼ مفعل½الضمري يرجع إىل : املكان من املضارع املضموم العني وقيل: أي  )٤(
وهذا ، خبالف ما أُعطي للمفعل بالفتح؛ فإنه غري حمصور، ألنّ ما أعطي له حمصور مضبوط؛ قدمه، بالكسر  )٥(

على اللفظي م اإلعراب التقديريمن أحد عشر كلّ أنّلماع وكما يقد صا ش١٢. ¼نصر ½ امسا من حدملخ . 
 . ش١٢. كربالء: ملكان قتله أي¼ مقتل احلسني½: كما يقال، رضي اهللا تعاىل عنه لزمان قتله وهو يوم عاشوراء  )٦(
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يفعل اسم مشتق من اآللة أيوهو
 :ومن ثَم قال الشاعر)٣(لٌعوصيغته ِمفْ)٢(لآللة)١(املعلوم

لُ للملُ لآللةاملَفْعِضع واِملفْعة  ولَةُ للمرلَة للحالة والفَع٤(والفِِع( 

: حنـو ، ى وزن ِمفعـال    عل اآللةجييءو)٥(؛ للفرق بينه وبني املوضع    اآللة يفامليموكسرت  
 ............................، مضموم العني وامليماآللةجييءو، ِمقراض وِمفْتاٍح

                                                

مبنيا للفاعل، إمنا قلنا مبنيا للفاعل ألن اآللة وإن كانت واسطة بني الفاعل واملفعول ومتعلقه ا إال ¼ يفعل½ )١(
 . ش ملخصا١٢. إن تعلقها بالفاعل أقدم وأقوى وهلذا اجعلوا األدوات من تتمة الفاعل

خرج به كلّ ما هو غري ، لآللة: ود التعريف قد مرت غري مرة، قولهوفائدة قي، ِلما يعاجل به الشيء: أي  )٢(
وقد يطلق على ، فإنه اسم ِلما يفتح به؛ كاملفتاح، أنّ اآللة اسم ِلما يستعان به يف ذلك الفعل: املقصود، يعين

 . ح١٢. ¼ه که درو شير دوشندسکا½ :كاِملحلب يعين، ما يفعل فيه إذا كان ِمما يستعان به
أنّ اسم اآللة من الثالثي الّذي فيه عالج : اعلم. ¼مفتح½و¼ مقتل½و¼ مضرب½: بكسر امليم وفتح العني، حنو  )٣(

، اني، فاألوالن قياس¼مكسحة½كـ¼ مفعلة½و، ¼مفتاح½كـ¼ مفعال½و، ¼منصر½كـ¼ مفعل½وانفعال يأيت على 
والثالث مساعي ،ف لَم يذكر هذا الوزن السماعيل، ادهلعدم اطّر؛ واملصنلعدم ؛ وفصل الثاين عن األو

 . ف١٢. ¼ِمفْعلٌ½فكأنّ صيغة اآللة منحصرة عنده يف ، شهرته بالنسبة إىل األول
: بفتح الفاء للمرة، حنو¼ الفَعلة½و، وبكسر امليم وفتح العني لآللة، املفعل بفتح امليم والعني للظرف: يعين  )٤(

وأما  ¼نوع نشسنت½: يعين¼ ِجلسة½للنوع كـ: بكسر الفاء للحال أي¼ الِفعلة½و، ¼یک بارزدن½: يعين¼ ضربةً½
 . ح١٢. بالضم فهو للمرة والنوع

ولَما لَم يكن طلب احلكمة موجهاً إالّ يف العدول عن األصل لَم يكن طلبها يف ، بالفتح والضم¼ يفعَل½من   )٥(
، ولو خرج أحد عن الوجه وطلبها يف عدم الضم قلنا له عدم ضم امليم الّذي ال وجه ألصالته هنا وجهاً

 . ش١٢. لاللتباس مبفعول باب اإلفعال
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األمساء  عداد مـن    والنخل املسعط أيهــذان : قال سـيبويه  ، وحنومها)٢(لخنواملُ)١(الـمسعط: حنو

املشتقة الغري

 .)٤( أخواته وكذلكاملـُسعط اسم هلذا الِوعاء وليس باآللة : يعين)٣(

                                                

 . ف١٢. بالفتح دواء يصب يف األنف: وهو اإلناء الذي جيعل فيه السعوط، والسعوط )١(
ء لغة فيه، وكذا واملنخل بفتح اخلا، وهو الغربال الّذي خيرج به النخالة من الدقيق، وهو ما ينخل به الدقيق  )٢(

به: املدق ا يدقف١٢. ِلم . 
بضم ¼ مفعل½لَم جيئ على وزن ¼ فعلي½وذلك ألنّ امساً مشتقا من ، فيكون اآللة بكسر امليم وفتح العني  )٣(

 . ح١٢. امليم والعني، فيكون هذان امسني جامدين كسائر األمساء اجلوامد
، هي البزاق: واملسقط، ¼بدانچه بکوبند½: املدق يعينهي املسعط ، حكم أخوات هذا املذكور: أي  )٤(

فهذه  ، ملخصاحش و  ١٢. ¼نداناشنا½: واحملرضة، ¼سرمه دان½: واملكحلة ،¼روغندان½: يعين: واملدهن
 . غري القياسمن عداد األمساء عند سيبويه ومن أمساء اآللة عند غريه على

 . ف١٢. بالفتح دواء يصب يف األنف: وهو اإلناء الذي جيعل فيه السعوط، والسعوط )١(
واملنخل بفتح اخلاء لغة فيه، وكذا ، وهو الغربال الّذي خيرج به النخالة من الدقيق، وهو ما ينخل به الدقيق  )٢(

به: املدق ا يدقف١٢. ِلم . 
بضم ¼ مفعل½لَم جيئ على وزن ¼ يفعل½ذلك ألنّ امساً مشتقا من و، اآللة بكسر امليم وفتح العنيفيكون   )٣(

 . ح١٢. امليم والعني، فيكون هذان امسني جامدين كسائر األمساء اجلوامد
، هي البزاق: واملسقط، ¼ بکوبندہبدانچ½: املسعط هي املدق يعين، حكم أخوات هذا املذكور: أي  )٤(

فهذه ،  ش و ح ملخصا١٢. ¼اشناندان½: واحملرضة، ¼ دانہسرم½: واملكحلة ،¼روغندان½: يعين: واملدهن
 . غري القياس سيبويه ومن أمساء اآللة عند غريه علىمن عداد األمساء عند
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)١( 
أصم  له  ويقال

للمضاعف

 صـحيح؛ لـصريورة أحـد حرفيـه حـرف         : وال يقال له  )٢(لشدته؛  
 ضوفَر يـسر  نسر: حنو،  من ثالثة أبواب   جييء املضاعفوهو)٣( الْباِزي قَضِّيت:  يف حنو  علّة
  يِفروال    سوعض ضلُ إال قلـيالً   جييء يعلَ يفعفهـو    : حنـو ،  من فع ـبحي حـب

أو )٥(فإذا اجتمع فيه حرفان مـن جـنس واحـدٍ         ، )٤( لبيبولَب يلُب فهو    ، حبيب

                                                

وأما إبدال ، نية من املضاعف تصحلقربه من الصحيح فإنّ أكثر األب    ؛ إنما قدم هذا الباب على األبواب الباقية        )١(
 فإنه ا وختفيفه اهلمزةنيخبالف تلي، الياء من إحدى حريف التضعيف فإنما هو يف مواضع خمصوصة ال كثرية       

ويف ، ¼ چنـد سـاخنت   دو½: ومعـىن التـضعيف   ¼ ضاعف يضاعف ½اسم مفعول من    ¼ املضاعف½ أنّ   اعلم. كثري
قاربـان يف كلمـة أو كلمـتني أو التقـاء أحـد املـثلني بـاآلخر يف        هو أن جيتمع املتماثالن أو املت   : االصطالح

 . ملخصا ح١٢. كلمة واحدة
 حيتاج من ال يسمع الصوت اخلفي كما، يحتاج إىل اجلهر والتكريرلتحقّق الشدة فيه بواسطة اإلدغام ف  : أي  )٢(

 . ش١٢. صلب: حجر أصم أي: إليهما يقال
ال ، ألنّ حمـلّ التغـيري آخـر الكلمـة       ؛ لما اجتمع فيه الضادات قلبت األخرية يـاءً        ف ضضقَت: أصله، تقضِّي: أي  )٣(

إنّ حـريف  : ألنـا نقـول  ؛ مـشددة ¼ تقـضي ½إذ الـضاد يف   ؛ إنّ حريف التضعيف باقيان على أصلهما حينئذ      : يقال
 فعـني الكلمـة   التضعيف عني الكلمة والمها واملقلوب هاهنـا هـو الم الكلمـة وأمـا أوىل الـضاد مـن البـاقيني         

 . ف١٢. أمللت: مبعىن¼ أمليت½واألخرى زائدة، وكذلك 
وذلـك ألنّ  ، ليدلّ على أنهما من باب مضموم العني يف املاضي واملضارع ؛ ¼فهو حبيب ولبيب  ½: وإنما قال   )٤(

 . ح١٢.  من مضموم العنيجييءغالباً ¼ الفعيل½
عليه قوله فيما سيأيت، فيكون من جـنس واحـد نظـراً إىل    كما يدلّ   ، يف الذات أو يف الصفة كاجلهر واهلمس        )٥(

 . ش١٢. اهلموسية



 
 



مدا  مد: حنـو ، )٢(؛ لثقـل املكـرر    احلرفالثاينيف  احلرف األوليدغم  )١( يف املخرج  حرفان اجتمعمتقاربني
واحد جنس من

 
شطاَءه أَخرج:  وحنو، )٣( آخـره مدوا إىل 

إلباث : واإلدغام. )٥( طّائفة وقالت، )٤(املتقاربني نظري
اهللا جاِر عــن نقــلكـذا  )٦( احلــرفني مقــدار إلبــاثاحلرف أيخمرجهاحلـرف يف  

الزخمشري
: وقيــل، 

فـظ   واملـدغم فيـه حرفـان يف الل   احلرفاملدغم ،)٧(إسكان األول وإدراجه يف الثـاين     
                                                

، إذ املراد من كون احلرفني من جنس واحد كوما مماثلني  ؛ جنس واحد ميالً إىل املعىن    : عطف على قوله    )١(
 . ش١٢. إخل... وإذا اجتمع حرفان متماثالن يف الذات أو يف الصفة أو حرفان متقاربان: وتقدير الكالم

وبعـضهم بوضـع   ، وهلذا شبهه بعضهم باملشي املقيد  ، وذلك ألنّ اجتماع املتجانسني ِمما ثقل على اللسان         )٢(
ألنّ احلرف املشددة زمانـه أقـصر مـن زمـان        ؛ فيحصل باإلدغام نوع من اخلفّة    ، القدم ورفعه يف حيز واحد    

 . ح١٢. وأطول من زمان احلرف الواحد املخفّف، احلرفني
ولَـم يـورده   ،  إن شاء اهللا تعاىل يف حبث إدغام تـام االفتعـال   جييءومثال املتماثلني يف الصفة     ، ¼ددم½: أصله  )٣(

 . ش١٢. وهذا ليس موضع التفصيل، الحتياجه إىل تفصيل يف بيان كونه مثاالً؛ هاهنا
 . ش١٢". أبو عمرو"لتقارب خمرجهما، وقد قرأ به ؛ بإدغام اجليم يف الشني  )٤(
 . ش١٢. لتقارب خمرجهما وسكون األول؛ بإدغام التاء يف الطّاء باالتفاق  )٥(
ال حـرف واحـد قـد ألبـث     ، ألنّ املدغم واملدغم فيه حرفان يف اللفظ حقيقة؛  تعريف بالالزم  ،يف خمرجهما   )٦(

ن كأنـه نطـق   لكن باعتبار أنّ احلرف إذا دخل يف مثله ونطق معه دفعةً كا      ، يف خمرجه مقدار إلباث احلرفني    
وهـذا  ، لكنه بإلباث يف خمرجه مقدار إلباث احلرفني وإن كـان امللفـوظ يف احلقيقـة حـرفني    ، حبرف واحد 

 . ف١٢. غاية ما يتكلّف يف توجيه هذا التعريف
وإنمــا تعــين احلــرف األول ، إســكان احلــرف األول وإدخالــه يف احلــرف الثــاين : اإلدغــام يف العــرف: أي  )٧(

فيحصل الـتلفّظ  ، لفظ باحلرف الثاين املتحركت الساكن حرف ضعيف يتبع تلفّظه يف ضمن ال       ألنّ؛ بالسكون
خبالف لو عكس بأن يسكن الثاين وحترك األول فإنه إذا أدغم ، يف ضمن املتحرك فصار تلك التلفّظ حكماً

ىل علـى الثانيـة الـساكنة فلـيس     ألنا قد فرضـنا الثـاين سـاكناً، وأمـا اعتبـار حركتـه األو             ؛ لَم ميكن التلفّظ ا   
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ــرف ــدوح ــة واح ــسني  يف  وهذا )١( يف الكتاب ـــا ، املتجان ـــقاربني  وأم يف املت
ــاً  فحـرفان ــة مجيع ــرمح½ كـــ يف اللفــظ والكتاب احلرفني واجتماع)٢(¼نال ــى املتقاربني أو املتجانسني  عل

 جيـوز فيـه اإلدغـام إذا كانـا يف     متحـركَنيِ  احلرفانيكوناأن  : األول، )٣(ثـالثة أضـرب  
 )٤(جيـب فيـه اإلدغـام     وأما إذا كانا يف كلمة واحدة       ، مناسككم: ني حنو كلمت

قَردد : حنو، )٥(الصوراإلحلـاقياتإال يف   
املرتفعة األرض

 واألوزان  عرفت كمااإلحلاقب حـىت ال يبطـل       جلب و 
ــزم فيهــ  ــاساالّــيت يل صــكَك: وحنــ، )٦( االلتب

الفرس ِرجل يف عيب

 رروس
سرور مجع

 دـدوج
احلمار ظهر يف خط

حتى وطـللٌ 
الديار آثار من يبقى ما

ال  
 ...........................................)٧(لّدٍّ وطَك وسر وجيلتبس بص

                                                

 . ح١٢. فال يصح التلفّظ ِبها ال حقيقة وال حكماً، ألنه يلزم خالف الوضع املفروض؛ بصحيح
على مـا هـو مـذكور يف    ¼ شد½و¼ مد½و¼ كر½و¼ بر½بنقص حرف يف الكتابة إذا كانا يف كلمة واحدة كـ       : أي  )١(

ونقص ، ع اإلدغام يرتفع اللسان ارتفاعةً واحدةًإذ م؛ وذلك للتخفيف واالستغناء بشيء عن شيء، علم اخلط
 يف األمـا إذا كانـ  ¼  يف كلمـة اإذا كانـ  ½:ما قلنا وإنحرف من احلروف امللفوظة يف الكتابة ثابت يف عرفهم        

 . ش١٢. ]١٦: البقرة[﴾فَما رِبحت تجارتهم﴿:  حنوكلمتني كانتا حرفني يف الكتابة أيضاً
 .حاشية مق.  مدغم فيه مع أما حرفان يف اللفظ والكتابة مدغم واءفإن الالم مع الر  )٢(
 . ف١٢.  إذا اجتمع فيه حرفان من جنس واحد أو متقاربني يف املخرج يدغم األول يف الثاين: بيان ِلما أمجله بقوله  )٣(
 .الجتماعهما يف كلمتني؛ ¼مناسككم½فال يرد مثل ، ¼فر½: حنو  )٤(
)٥(  ات: غ أياالستثناء مفرح١٢. جيوز اإلدغام يف مجيع الكلمات إالّ يف الكلمات اإلحلاقي . 
 . ف١٢. فإنه ال يدغم فيها مع أنه اجتمع حرفان متحركان متجانسان؛ إذا أدغم  )٦(
لـو أدغـم   ¼ الطلـل ½و¼ اجلـدد ½و¼ الـسرر ½وكذلك ، ¼كص½يلتبس بـ¼ صكك½أنه لو أدغم يف  : فاملقصود منه   )٧(

فلم يفهم معناها فترك اإلدغام، وال خيفى ترتيب اللف والنشر املرتب يف ¼ رالس½و¼ لّالطَ½و¼ داجلُ½اللتبس بـ
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؛ بالفتحردد:  أن أصــلهبالضميردم مـن  علَــ؛ ألنّ رد يعضض بأنهوعض فرر بأنهوفر ردد بأنهرد: يف مثـل )١(وال يلتـبس 
؛ ألنّ يفـر  يعلَـم مـن     كردأيضاً فرر أصلهوفـر يفعـل    كفعل مـن بـاب      جييءال  ألنّ املضاعف   
ــضاعف ال  ــيءامل ــن جي ــلُ حسبفِعل م ــض؛ ألنّ    عضضوعض يفِع ــن يع ــم م ــضاً يعل  أي
 )٢(بعـض اللغـات   ِيـي يف  وال يـدغم يف ح   ،  يفعـل  ففعل مـن    جييءاملضاعف ال   

ـــقع  ــي الثقيلةالضمةحــىت ال ي حــضعيف يف ي ــاء ال ــى الي ــاء األخــرية : وقيــل)٣( عل الي
الزمٍة غري ـأخرىوتقلَب  )٤(حيوا: ؛ ألنه تسقط تارةً حنو    اللغات بعض يف لف     ن أل ا  :الضربوالثاين. )٥(حييـا: حنو ب

                                                

 . ح١٢. كالم املصنف رمحه اهللا تعاىل
 ¼فـرر ½بأنـه مـن   ¼ فـر ½ ويف مثـل   بالـضم ¼ردد½ بالفتح أو مـن  ¼ردد½بأنه من ¼ رد½: أي ال يقع التباس يف مثل       )١(

وهذا جواب .  بالفتح¼عضض½ بالكسر أو من ¼عضض½ بأنه من ¼عض½ بالكسر ويف مثل ¼فرر½ من بالفتح أو
ات ويف رد وعـض  يـ لتباس مانع عـن اإلدغـام يف اإلحلاق  ال ا بأنك قد قررت فيما سبق أنّ   :سؤال وهو أن يقال   

قد وجب اإلدغام فيلزم التباس من باب إىل باب حيث مل يعلم بعد اإلدغام أنه من           وفر بـاب هـذا فأشـار     أي 
 ١٢. إىل اجلواب بأنه ال يلتبس يف مثل هذه األبنية

 . ش١٢. مع أنه اجتمع املتماثالن املتحركان فيه وأنه ليس من صور االستثناء  )٢(
ألنهم لو أدغموا يف املاضي لزمهم أن يدغموا يف املستقبل أيضاً طرداً ؛ أنهم كرهوا وجوب اإلدغام فيه: يعين  )٣(

ألنّ الياء املـدغم فيهـا البـد أن تكـون     ؛ وإذا أدغموا يف املستقبل لَم يكن بد من حتريك الياء بالضم    ، بللبا
، متحركة وهو مرفوض عندهم، فاستدلّ بعضهم ذا الدليل على عدم جواز اإلدغام فيه كما ذكره املـصنف    

 . ف١٢.تدبر، حيحوبعضهم على عدم وجوب اإلدغام فجوزوا اإلدغام وتركه وكال النظرين ص
فخفّف ¼ اويِقب½و¼ اويِضر½: أصلهما¼ اوقُب½و¼ اوضر½كما يف   ، فحذفت الياء األخرية للتخفيف   ¼ اوييح½: أصله  )٤(

 . ح١٢. حبذف الياء
ن فكيف فلما لَم تكن الزمةً كان وجودها كعدمها فكأنه لَم جيتمع املثال ، بضم الياء األخرية  ¼ ييحي½: أصله  )٥(
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.  فَعـلٍ  وزنعلى وهـو    مصدرمدٍّ: حنو)١( جيب فيه اإلدغام ضرورةً    متحركاً والثاينساكناً احلرفاألولأن يكون   
لعــدم شــرط صــحة )٢( الثــاين ســاكناً فاإلدغــام فيــه ممتنــع احلرفيكونأن : الضربوالثالث

 فيجتمـع سـاكنان     رفاحلاألولالبد من تسكني    : )٣(وقيل. احلرفالثايناإلدغام وهو حترك    
بالساكن اخلفة اإلدغام امتنعلوجود: وقـيل)٥(ورطةأخرى يف  أنتوتقع)٤(فتفر من ورطة  

اإلدغام من املطلوبة

وعــدم شـرط    
ــ   الثاين حترك وهواإلدغام ــوزوا احلــذف يف بعـ ــن ج ــاع  )٦(ض املواضــع ولك ــراً إىل اجتم نظ

حنو  يف القلبكما جوزوا )٧(ظَلْت:  حنوأثقل ألنهاملتجانسني
املتماثلني من الثاين قلب أي

:...................... 
                                                

 مـا قبـل   ؛ ألنّ¼بـشرىٰ ½و¼ حبلـىٰ ½ األلف املقصورة كتبت بالياء كــ   باأللف مع أنّ  ¼ حييا½إمنا كتبت   . يدغم
املفـرق  ¼ حيـىيٰ ½ إذا كان علمـاً كــ  إالّ¼ العليا½و¼ دنيا½ الياءات كما احترز يف وايلاأللف فيه ياء فاحترز عن ت    

صا١٢.  الصفة أثقللم والصفة ومل يعكسوا ألنّبني العح وش ملخ . 
 .ح ملخصا. كرااضرب ب:  مصدراً أو يف كلمتني حنو¼مد½: سواء كان يف كلمة واحدة حنو: أي  )١(
ألنه لو أدغم فإنه إما أن يدغم بعد اإلسكان كما هـو الـشرط أو يـدغم بـدون               ؛ إدغام املتحرك حمال  : وقيل  )٢(

ألنّ حركة املتحرك قد وقعت فاصلة بني احلرفني ؛ لاإلسكان بأن يدغم املتحرك يف الساكن فهو أيضاً حما   
 . ح١٢. ومن شرط اإلدغام عدم الفصل بينهما

)٣(           ل فيجتمع فيه حينئـذ سـاكنان إذ   يف وجه امتناع اإلدغام يف الضرب الثالث أنه ال بد من تسكني احلرف األو
 .ه ش وغري١٢. تقع يف ورطة أخرىوالثاين كان ساكنا قبل هذا فتفر من ورطة 

 .ش١٢.قل املكررثوهو ،واملراد هاهنا احملذور، هي يف األصل طني يقع فيه النعم ويقوم )٤(
 .ف١٢.ومن الثانية اجتماع الساكنني، املراد من الورطة األوىل هاهنا عدم إدغام املثلني  )٥(
قسم فعل له حكـم آخـر مـن    مىت امتنع اإلدغام يف هذا ال    : كأنه قيل ، ¼فاإلدغام فيه ممتنع  ½: استدراك من قوله    )٦(

 . ح١٢. أحكام اإلدغام
)٧(     لِْلظَ½: أصله¼ مسع½على حدفمن كسر الظاء حذف الـالم مـع   ، فحذف الالم األوىل اليت هي عني الكلمة  ¼ ت
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الْباِزي تقَضِّي ــراءةُ )١(مر كما تقضض أصله ــه ق ــن وعلي ــرء م وِقرنَ﴿ ق
بكسر

ــي  ــوِتكُن﴾ ِف يــزاب[ ب  :األح
الراءفحذفت ، اضربن بوزنِاقِْررنَ: أصله)٢(ن القرارم ]٣٣/٣٣

ختفيفا
 إىل الكسرة هيحركتها فنقل، األوىل 

نم: وقيـل .  إليهـا فـصار ِقـرنَ    القاف حركة بسبباالحتياجمثّ حذفت اهلمزة؛ النعـدام      )٣(القاف  مأخوذ هو
¼قَرن½وإذا قرء )٤(وقَر يِقر وقاراً 

بفتح القاف

 لغـة  أقروهو باملكان بفـتح القـاف   رقَ يكون من أَ
 حذفها  بعدالقاف ِاقْررنَ علـى وزن ِاعلَمـن فنقـل حركـة الـراء إىل           قَرن أصلأصلهفيكون  )٥(رِقيف أَ 

                                                

ومن فتح الظاء حذف الالم بـدون  ، طلباً إلبقاء أثرها بعد احلذف لئالّ يلزم إبطاله بالكلّية  ؛ نقل حركتها إليها  
 .ح١٢.النقل

 اجتماع املتجانسني على ثالثة أضرب أحدها باإلدغام والثاين بالقلب والثالث باحلذف وقد عرفت  أنّ اعلم  )١(
 . ح١٢. هاأمثلة ذلك كلّ

أنّ كون هذه القراءة على حذف إحدى املتماثلني إنما هو علـى تقـدير كـون     : يعين، ¼وقرن½: حال من قوله    )٢(
مـن  ¼ وقـر يقـر وقـاراً   ½ال على تقدير كونه مـن  ، الباب الثاين وهو املضاعفمن ¼ قرر يقرر قراراً½من  ¼ قرن½

 . ف١٢. ألنه مثال ال مضاعف، فال يكون ِمما حنن إليه؛ الباب الثاين أيضاً
وهـذا  ، بعد حذف الراء الذي هو الغرض األصل إبقاء ألثرها ودفعاً الجتمـاع الـساكنني وال حجـر يف الثقـل               )٣(

مث حيذف الجتماع الساكنني مث أعطي حركتها ملا  ½:  الثالث يف ختفيف اهلمزة باحلذفنظري قوله يف الباب
 . ش١٢. ¼قبلها

ألنّ ؛ من الوقار وهو الثبات والسكون وهذا ظـاهر     ¼ وقر½بكسر القاف أمراً من     ¼ قرن½جيوز أن يكون    : يعين  )٤(
½ِقيأصله¼ ر :½يِقووإذا بين األمر حذف حرف املضارعة فصار ، ةلوقوعها بني الياء والكسر؛ فحذفت الواو¼ ر
ا حنن فيه ألنه من الباب الثاين ال مـضاعف فـال تكـون هـذه          فحينئذ ال يكون مم    ، وهو مجع املؤنث   ¼قرن½

 ح ١٢. ح األمـر الستثناء االحتمال يف قرن حىت يتض فيكون ذكره القراءة ح على حذف أحد املثلني ختفيفاً     
 .وش وف

¼ ضـرب ½أنّ القـرار مـضاعف مـستعمل مـن بـاب       : يعـين ¼ ضـرب ½رع مـتكلّم مـن بـاب        بكسر القاف مـضا     )٥(
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قَرنَفــصار 
بالفتح

الزماً الثاين أيسكونهوهــذا إذا كــان   
عارض غري

جيــوز  )١( كــان عارضــياً  إذا  وأمــا
اُمدد :  حنو اإلدغام فك أيوعدمهاإلدغام  

اإلدغام بفك

 ددِّ للخفّة   الثانيةالدال بفتح   باإلدغاموموم
امليم بضم

 ألنه أصـل      بالكسر؛ 
 )٣( لـعـدم االتبـاع الراء بضمِفرومن ثَم ال جيوز  )٢( ومـد بالضم لالتباع   مر كماالساكنيف حتريك   
 وتقول بـالنون الثقيلـة   عارض الالزم؛ ألن سكون الثاين    )٤( يف اُمددنَ  باالتفاقاإلدغاموال جيوز   

 اسـم  ،مـدنْ مـدِّنْ   ون اخلفيفة مـدنْ     وبالن)٥( مدِّنَّ مدانِّ اُمددنانِّ   بالضممدنَّ مدانِّ   مدنَّ
 :اسم الزمان واملكان، اإلدغام بفكممدود: اسم املفعول، )٦( ماد: الفاعل

                                                

كما أنها إذا كانت ¼ ضرب½وإذا كان قراءة الكسر من القرار فهي من باب  ، ¼علم½ومستعمل أيضاً من باب     
 . ش١٢. من الوقار، وهو مثال يكون منه أيضاً

، مـا لَـم   ¼لَـم يقـر  ½: رع جمزوم، حنـو سكون حرف الثاين وهو أن يكون يف األمر والنهي وكذلك مضا   : أي  )١(
 . ح١٢. ¼لَم يقروا½: حنو، يلزمها الضمري، فإذا اتصل ِبها الضمري جيب فيه اإلدغام

ألنّ احلركة املنقولـة إليـه يف الـثالث هـي     ؛  وامليم مضمومة يف الثالث   ،الضم وهي العني التباع حركة : أي  )٢(
 . ش١٢. الضمة

الـراء  بفـتح  ¼ فـر ½وأمـا  ، ثاين فيكون عني مضارعه مكسوراً فال يتأتى ضم الراء لالتبـاع من الباب ال ¼ فر½ألنّ    )٣(
 .ف ١٢. بفك اإلدغام فجائز على قياس ما مر¼ فررإ½وكسره وكسر الفاء فيهما و

 اتـصل  وكذا ال جيوز اإلدغام يف املاضـي إذا ، ال جيوز اإلدغام يف األمر إذا اتصل به نون مجاعة النساء       : أي  )٤(
 مـددمتا  مـددتِ ،  مددمتا مـددمت مددت، نَددم½: به الضمري املرفوع البارز املتحرك وهي تسعة أمثلة، حنو      

مددتن ،ف١٢. ¼ مددنامددت . 
بكسرها وحبـذف اليـاء   ¼ مدن½، بضمها وحبذف الواو اكتفاًء بالضم  ¼ مدن½، بفتح الدال ¼ مدن مدان ½: قوله  )٥(

 . ش١٢. اكتفاًء بالكسر
واسـم  ، بالكسر وحذف الياء  ¼ مدن½و، بضمتني وحذف الواو  ¼ مدن½و، بضم امليم وفتح الدال   ¼ مدن½: قوله  )٦(
   Å 
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دم١(  م( ، اسم اآللة : ّـدِمم )هـول ، )٢وا :داملاضيم دمي
املضارع

وجيـوز اإلدغـام إذا     ،  مـداً  
:  حنـو، )٣(¼اتـثـدذز سـشـص ضـطْـظَـِوي½ حـروف  من قبـل تـاء االفتعال    حرفوقع

جيــوز فيــه اتــار      ، اثّــار بالثـاء   :  وحنو، )٥(اتــجر : وحنـو، )٤( هو شـاذ واتخذ  
 ...................................،)٦(اء مـن املهموسةاء والث؛ ألنّ الت بالتاء

                                                

، فأدغمـت األوىل يف الثانيـة بعـد سـلب حركتـها           ¼ ضارب½بوزن  ¼ داِدم½: أصله¼ ماد½الفاعل من املضاعف    
 . ف١٢. ¼مادة مادتان مادات ومواد، مادان مادون½: وكذا

: وكذا، ¼ممد½وأدغم فصار ، فنقل فتحة الدال إىل امليم، بفتح امليم والدال األوليني  ¼ ددمم½: بفتحتني أصله   )١(
 . ف١٢. ¼ممدة ممدتان ممدات، ممدان وممدون½

، ¼ِممـد ½ مث أدغـم فـصار   ،بكسر األول وسكون الثاين وفـتح الثالـث  ¼ ِممدد½: بكسر األول وفتح الثاين أصله   )٢(
 . ف١٢. ¼ِممدة ِممدتان وِممدات، ِممدان ِممدون½: وكذا

، مـزتني ¼ ِاْءتخـذَ ½: أصـله ، فمثـال اهلمـزة  ¼ اتخـذ ½فأمـا  ، وهي أربعة عشر حرفاً، فشرع يف بيان أمثلة كلّها      )٣(
افتعال من األخذ ¼ االتخاذ½: واملصدر، ¼اتخذ½فقلبت اهلمزة الثانية تاء وأدغمت التاء األوىل يف الثانية فصار           

 . ح١٢. ¼گرفتن½: مبعىن
رمحـه  " ابـن احلاجـب  "و" الزخمشري"أو قاعدة قلب اهلمزة تاًء شاذّ كما تركه ، مثال للهمزة املقلوبة بالتاء   )٤(

ء لـيس بينـهما   ألنّ اهلمزة والتا؛ شاذّ¼ اتخذ½قلب اهلمزة بالتاء يف     : أي¼ الضمري يرجع إىل القلب   ½: وقيل، اهللا
 . ح١٢. ، فليتأمل¼الضمري يرجع إىل اإلدغام½: وقيل، قرب خمرج

من االتجار على وزن االفتعال أيضاً ¼ اتجر½أدغمت األوىل يف الثانية فصار ، ¼التجر½؛ ألنه من ¼رجتـتاِ½: أصله  )٥(
 . ملخصا ح١٢. ¼دنرک یانگبازر½: من التجارة، مبعىن

وهـو أن يقـتص   ، إدراك الثار: فقلبت التاء ثاًء وأدغمت، معناه    ، تقدمي املثلّثة على التاء املثناة    ب¼ اثتار½: أصله  )٦(
فيكون مهموز العني، ¼  خویشی را کشنتٔہشندک½رجل من قاتل أبيه أو غريه من األقارب من ارد االثّار 

ما قلبـت التـاء ثـاًء وأدغمـت الثـاء يف      فل، بفتح اهلمزة الّيت هي عني الكلمة     ¼ افتعل½على وزن   ¼ اثتأر½فاألصل  
   Å 
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وحروفها
أي املهموسة

 :½ فَهـــصخ ثُكحــشتمـــن جــنس واحـــد نظـــراً إىل  والتاء الثاءفتكونان، )١(¼س 
 ال  ادتان أصلهِادانَ: وحنـو ، )٢( جبعل التاء ثاًء والثاء تـاءً      اثار يفاإلدغامفيجوز لك   ، املهموسية

 جعلـت التـاء داالً لبعـدها مـن         إذا الشأنألنه؛  )٣(جيوز فيه غري إدغام التاء يف الـدال       
فيلــزم حينئــذ  )٤(يف املخــرج  ولقــرب الــدال مــن التــاء  املهموسيةالــدال يف 

                                                

¼ جيوز فيـه اتـار بالتـاء   ½: وقوله، مبتدأ¼ اثّار½: املثلّثة فصار ما قبل اهلمزة مفتوحاً فقلبت باأللف، وقوله حنو 
ملثناة ألنّ التاء ا؛ بالتاء الفوقانية بقلب املثلّثة باملثناة واإلدغام ا ¼ تارا½باملثلّثة  ¼ اثّار½جيوز يف   : ينيع، خربه

 . ح١٢. اللينة: ة أياملهموسوالثاء املثلّثة من 
 وحروفهـا عـشرة   ستبكي عليـك املـرأة الّـيت امسهـا خـصفة         : واملعىن، اسم امرأة : وخصفة، البكاء: الشحث  )١(

ــه شــخص ½جيمعهــا أيــضا  ــ أنّاعلــم و.¼ســكت فحث ة منقــسمة إىل مهموســة وجمهــورة  احلــروف العربي، 
س معهـا، وال حيتـبس عنـد النطـق ـا واملهجـورة خبالفـه وإمنـا           فَري الن واملهموسة هي احلروف اليت جي    

ـا ضـعيف إذ اهلمـس هـو الـصوت اخلفـي قـال اهللا تعـاىل         يت مهموسة ألنّ مس ِإالَّ فَـال ﴿:  الـصوت عمـست  
 ح ١٢. س معهـا فَ، وهذه احلروف ضعف االعتماد عليها يف موضـعها حـىت جـرى الـن       ]١٠٨: طه  [﴾همساً

 .اوف ملخص
ألنّ األول هو الذي يدغم يف الثاين فينبغي أن يبقى الثاين على لفظه إالّ أنه قـدم     ؛ على العكس واألخري أفصح     )٢(

 . ش١٢. األول نظراً إىل أنه مثال ظاهر ِلما هو بصدده
ز عن إدغام التاء يف ال لالحترا، لتعيني طريق اإلدغام؛ وختصيص التاء يف الدال، يريد ال جيوز فيه غري اإلدغام  )٣(

كمـا يـدلّ عليـه    ، فال يكون التعليل للقيد بل ملطلق وجوب اإلدغام وعدم جواز البيـان ، التاء بقلب الدال تاءً 
فإنما هو ¼ إنّ حمطّ الفائدة يف الكالم املقيد   ½: ''دالئل اإلعجاز ''وما قاله الشيخ عبد القاهر يف       ، سوق كالمه 

 . ش١٢. وهنا فائدة غريه وهو تعين طريق اإلدغام، فهوم املخالفةفيما لَم يكن للقيد فائدة غري م
ألنّ الــدال جمهــورة والتــاء مهموســة فيلــزم الكراهــة عنــد ؛ إنمــا جعلــت التــاء داالً لبعــد بينــهما: يعــين  )٤(

لعكس بأن جعـل  وإنما لَم جيعل على ا، فأبدلت التاء داالً لقرب التاء من الدال يف املخرج ، اجتماعهما
   Å 
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؛ ألنّ بالفكواذْدكر بالدالادكر جيـوز فيه  النسيان بعداذّكر: وحنو، )١(فان من جنس واحد فيدغم    حر
 يف ادان لقـرب املخـرج       جعلتكما)٣(فجعل التـاء داالً   )٢(احلروفاهورةالدال والذال من    

                                                

ال جيوز :  البعد ذا الطريق أيضاً ِلما عرفت من كون الدال أصلياً والتاء زائدة، وقيلن دفعال تاًء وأالد
،  أم ال¼الـدين ½ألنه إن فعل كـذلك لَـم يعلـم أنـه مـن            ؛ ¼انَتِإ½: تاًء وإدغام التاء فيها ويقال    قلب الدال   

 . ح١٢. فافهم
 علـى   يـدلّ ¼ التاء داالًتجعلإذا ½ : قوله واحلاصل أنّ.ينهما وجوبايدغم أحدمها يف اآلخر ويقع إدغام ب : أي  )١(

 مـن الـدال يف    اهلبعـد ½:  حاهلما واآلخر قلب أحدمها من جـنس اآلخـر فقولـه           مل يبقيا على  : معنيني أحدمها 
ريه يف  نظة للمعىن الثاين كما مر علّ¼لقرب الدال من التاء يف املخرج½ :قولهو، لة للمعىن األو علّ¼الفمهموسية

 . ملخصاًش. كالمه
واهورة هي احلروف اليت ال جيري النفس معها وحيتبس عند النطـق ـا   ، دليل على جواز الوجوه الثالثة     )٢(

وسـبب ارتفـاع الـصوت ِبهـا كونهـا          ، الرتفاع الصوت ِبهـا   ؛ وإنما مسيت جمهورة  ، على خالف املهموسة  
الـصوت  : ألنّ اجلهـر ؛ ها حتـى بلـغ الـصوت أن جيهـر معهـا       حروفاً اتسعت وقوي االعتماد عليها يف موِضع      

؛ ألنها تعلم من املهموسة  ؛ ¼ستشحثك خصفه ½: وإنما مل يبين اهورة كما بني املهموسة بقوله       ، املرتفع
فبقـي  ، واملهموسة عشرة، ومجلة احلروف تسعة وعشرون، ألنّ احلروف تنحصر يف اهورة واملهموسة     

لقلّـة احلـروف   ؛ وإنما اختار ذلك ولَـم يعكـس     ، فال حاجة إىل ذكرها لظهورها    ، ةتسعة عشر وهي اهور   
 . ف١٢. ¼ظل قوربض إذا غزا جند مطيع½: واجلوهري مجعها يف قولك، املهموسة

ورة هـ  الـذال مـن ا  فأبدلوا من التاء داال ملا ذكرنا مـن أنّ    ¼ افتعل½اذتكر على زنة    ¼ راذَّكَ½ أصل    أنّ اعلمو  )٣(
ورا وهـو الـدال   هـ ما وأبدلوا من خمرج التـاء حرفـا جم  ء من املهموسة وبينهما تضاد فأرادوا التوافق بينه   والتا
ال يف الـذات وال يف املخـرج ولـذا      مهجورتـان فتوافقـا يف الـصفة         هملة فاجتمع مع الذال املعجمة ومهـا      امل

ل إىل الثـاين كمـا جيـوز    هملـة بقلـب األو  بالدال امل¼ جيوز فيه ادكَر½: وإليه أشار بقولهاإلدغام والبيان  جاز  
½اذّكَر ¼     بالذال املعجمة بقلب الثاين إىل األو ل على خالف القياس لكنل أقوى وأفصح لكونه على وفق  األو

 بفـك ¼ ركَـ ذَاذْ½ وجيـوز أيـضا      ]٤٥: يوسـف [﴾وادكَر بعد أُمـةٍ    ﴿: وجميئه يف الترتيل، قال اهللا تعاىل     القياس  
 .ف ملخصا. اإلدغام
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 يف اهورية جيعل الدال ذاالً والذال الدالاتحادمها نظراً إىل املذكور اجلعل بعداإلدغام بينهما فيجوز لك 
داالوالــذال 

على التعاكس

الذات يف   نظــراً إىل عــدم اتحادمهــاجيوزوالبيان ،  ازتان أصلهِازانَ: وحنــو ، ذاتاً الدال غري الذال إذ
 أعظـم مـن     املعجمةالزاء؛ ألن   ادان جيوز فالداالًجيوز اإلدغام جبعـل الـزاء       ال  ولكن  )١(مثل اذّكر 

حينئذ فيصري يف امتداد الصوت     املهملةالدال  )٢(ة يف الـصغرية   كوضع القـصعة الكـبري     داالً الزاء جعل إذ
¼ِادانَ½يوازي بـ ازانألنهأو  

ويلتبس بإدان

 جيوز فيه اإلدغـام جبعـل التـاء سـيناً؛           استمع أصلهاسمع: حنوو، 
تـاًء السني وال جيــوز فيــه اإلدغــام جبعــل املخرج يف تقارما معاملهموسيةألن الـسني والتــاء مــن    اتمع يقال بأن

السـنيلعظم  
من التاء

، )٤( يف الـذات    اجلنسيةوجيوز البيان لعدم    ، )٣( يف امـتداد الصوت   

                                                

ويف جواز ، للبعد بني الزاي والتاء يف صفة املهموسية وصفة الصفري؛ يف جواز اإلدغام بعد قلب التاء  )١(
قـوي فـصيح،   ¼ اذّكر½، إالّ أنّ اإلدغام يف ¼إذدكر½: كما تقول¼ ازدان½: عدم اإلدغام أيضاً، فتقول  

املخرج بني الدال والزاي إالّ أنهما لعدم قرب ؛ فإنه ضعيف غري فصيح؛ ¼ازان½خبالف اإلدغام يف 
 . ش١٢. فلذلك لَم تقلب التاء زاًء ابتداًء، فإا مهموسية؛ خبالف التاء، متحدان يف صفة اجلهر

وإنما قلبوا ، ألنّ الزاء أعظم من الدال يف امتداد الصوت؛ ال جيوز اإلدغام جبعل الزاء مثل الدال املبدلة: يعين  )٢(
ألنّ التاء من طـرف  ؛ وليس التاء والزاء كذلك، ألنّ الدال والزاء من خمرج واحد؛  مث الدال زاًءالتاء داالً أوالً 

: اسـمع أصـله   :وأما السني املهملة فكمـا قـال حنـو       ، والزاء من طرف اللسان والثنايا    ، اللسان وأصول الثنايا  
 . ح١٢. استمع قلبت التاء بالسني وأدغم السني فيها

فلو أدغـم الـسني يف التـاء    ، والتاء ليس منه فال يكون فيه امتداد، صفري وقد عرفت أنّ فيه امتداداًألنه حرف ال    )٣(
 . ف١٢. ¼ِاتمع½: فال جيوز أن يقال، يصري كوضع القصعة الكبرية يف الصغرية وهو ممتنع

 . ح١٢. ألنّ التاء ليست من جنس السني يف الذات  )٤(
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؛ ألن الـصـاد    )٢( جيــوز فيـه اصــطرب      افتعلاصبر: وحنو، )١(اشـبه مثل اسمع  : وحنو
األربعـة األوىل   ، ¼ظ خغق طصض½: )٣( وحروفها  املطبقة احلروفاملستعليةوالطاء مـن   

 )٦(مـن املنخفـضة   ،،الصاد على عطفوالتاء، )٥(والثالثة األخرية مستعلية فقـط    )٤(مستعلية مطبقة 
طاءً فجعل التاء   

صاداً ال

 فـصار اصـطرب   )٨( التاء من الطاء يف املخرج      وقرب )٧( ملباعدة بينهما  
                                                

وال جيـوز جعـل الـسني    ، ألنّ التاء والشني من املهموسة؛ التاء شيناً وأدغم الشني فيه، فجعل  ¼هبتشاِ½: أصله  )١(
 . ح١٢. وجيوز البيان، تاء كما مر مراراً

فإن شـئت اإلدغـام تقلـب الطـاء صـاداً وتـدغم       ، إذا كان ما قبل تاء االفتعال صاداً قلبت تلك التاء طاءً    : يعين  )٢(
 . ح١٢. ¼ربطَصاِ½: ن شئت أظهرت فتقولوإ، ¼ربصاِ½: الصاد فيه فتقول

إذ الثالثـة األخـرية ليـست     ؛ ال حروف املستعلية املطبقـة    ، فاإلضافة بيانية ، احلروف الّيت هي املستعلية   : أي  )٣(
 . ش١٢. منها

لـى،  وأما إطباقها فالنطبـاق اللـسان معهـا علـى احلنـك األع     ، أما استعالؤها فالرتفاع اللسان ِبها إىل احلنك        )٤(
، ألنّ املـستعلية واملطبقـة يف احلقيقـة إنمـا هـو اللـسان      ؛ فظهر ِمما ذكرنا أنّ االمسني املـذكورين جمـازان        

 . ش١٢. ¼مشترك½: كما قيل للمشترك فيه، ومثل هذا االفتقار كثري يف اللغة، مستعل عنده اللسان: فمعناه
فاملستعلية عام واملطبقـة  ، زم من اإلطباق االستعالء   ويل، بدون اإلطباق، فال يلزم من االستعالء اإلطباق      : أي  )٥(

ش١٢. خاص . 
وحروفها ماعـدا حـروف   ، وهذا االسم جماز أيضاً  ، وهي ما ال يستعلي ِبها اللسان إىل احلنك عند النطق ِبها            )٦(

 . ش١٢. املستعلية
، نّ التاء مهموسـة منخفـضة     أل؛ والعرب يستكرهون اجتماع املتباعدين كاجتماع املثلني     ، التاء والصاد : أي  )٧(

 . ح١٢. والصاد مستعلية مطبقة
فقلبوا التاء حرفاً يوافق ، وقد عرفت أنّ البعد بني احلرفني يف صفة يوجب تعسر النطق ما، علّة للمعىن الثاين  )٨(

 . ش١٢.وهو الطاء؛ قصداً إلزالة تعسر النطق، ما قبله يف الصفة



 
 



ِســدس : هأصل¼ ست½كما يف   
ألن تصغريه سديس

  والدال تاًء لقرب الـسني مـن التـاء   الثانية األخريةالسني  فجعل   ٌ
املخرج يف مــن الــدال قربوالتاء)١(يف املهموســية مث )٢(¼ســت½ مثّ أدغــم فــصار واحد جنس من حرفان فاجتمع

صاداً جيوز لك اإلدغام جبعل الطاء      
القياس خالف على

االستعالئية حنو   يف نظراً إىل اتحادمهـا  
يف النسبة إىل أا االستعالء

: 
ربأعين ال يقال   الصوت امتداد يفالصاد طاًء لعظم    القياس وفق علىالصادجبعل   جيوز لك اإلدغام     لكنوال ،اص  :
ــرالبيانجيــوز و ،ِاطَّب

حنو اصطرب
الذات يف لعــدم اجلنــسية  ِاضــرب مثــل اصــرب :  وحنــوخمتلفان حرفان ألما

ِاطَّلَـب  : وحنـو ، )٤( جيــوز ِاطَّــرب     وال)٣(جيوز فيـه ِاضـرب واضـطرب      : أعين
ِاظَّلَم : وحنـو )٥(جيب فيه اإلدغام لقرب التاء من الطاء يف املخرج  

اظتلم أصله

 جيـوز فيـه   
                                                

والتاء يف املخرج ، ألنّ السني من املخرج التاسع من خمارج الفم؛ رب يف املخرجِلما بينهما من التقا: وقيل  )١(
ف١٢. فال واسطة بينهما، الثامن منها أيضاً كما مر . 

كمـا جيعـل الـدال    ، طاًء لعلّة ذكرناها¼ اصترب½عل التاء يف   جي: يعين، بتشديد التاء والتشبيه يف جعل التاء داالً        )٢(
واجتمـع  ، أنه لَما جعلت السني األخرية تاًء لقرا مـن التـاء املهموسـية       : وتفصيله، علّةلتلك ال ¼ ست½يف  تاًء  

فوجـب قلـب   ، ألنّ الدال من اهورات والتـاء مـن املهموسـة وبينـهما تـضاد     ؛ الدال والتاء ومها متضادان 
. ¼سـت ½: الثانيـة فـصار  فقلبوا الدال تاًء وأدغموا األوىل يف       ، ليوافق األخرى ؛ إحدامها إىل حرف من خمرجه    

 . ف١٢
وجيوز قلـب  ، فقلبت التاُء بالضاد املعجمة وأدغم الضاد فيه¼ اضترب½ألنّ أصله ؛ جيوز اإلدغام وفكّها  : أي  )٣(

 .ح١٢.التاء طاًء
ففي قلبها إىل الطاء ، وذلك ألنّ للضاد استطالة ليست لغريها من احلروف، بقلب الضاد املعجمة طاًء مهملة  )٤(

 . ح١٢. ¼قد ضاد مين صدقنا½: صلى اهللا تعاىل عليه وسلمحيث قال النيب ،  يلزم إبطال تلك الفضيلةلإلدغام
وغـريه أيـضاً   ¼ اصـرب ½مع أنه يف . ¼جيب فيه إخل½: ما معىن قوله: فجعل التاء طاًء وأدغمت يف الطاء، فإن قيل      )٥(
   Å 
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 وجيـوز فيـه     الصوريالعظمساوات بينـهما يف     اإلدغام جبعل الطاء ظاًء والظاء طاًء مل      
ِاظَّلَم  مثــل جين ابن اختيار وهوالذات يف نهمابياجلنسية لعــدم اإلدغام فك أيالبيان

باملعجمة

 قــد : وحنــو، بالفكواظطلم وِاطَّلَــمات
تاًءأصله ِاوتقد فجعل الواو     

املخرج لقرب

  تـاًء يـصري يـاًء لكـسرة مـا          الواوجتعل ألنه إن مل     ؛
حينئذ كونفيلزم  قبلها  

أي حني صارت ياًء

يائياً كون الفعل مرةً     
املاضي يف

ـايتقد :حنـو   عد ن ت ي :  ومـرةً واويـاً حنـو      ا
الياء تاًءايتسر فجعـل    : اتسر أصله : وحنو، )٢(أو يلزم توايل الكسرات   )١(اوتعد  نـاُوتقد

 اجلوارملناسبة

 
؛ ألن اليـــاء ليـــست االفتعالايتكل يف مثــل الياُءيدغمومل )٣(فــراراً عــن تـــوايل الكــسرات

                                                

أنه لـيس فيـه غـري اإلدغـام     ¼ جيب فيه اإلدغام½: املراد من قوله: واجب بعد قلب التاء صاداً وغري ذلك؟ قلنا       
 أنه إذا وقع قبل تاء االفتعال طاء قلبت التـاء  اعلم، فإنّ فيها جيوز فك اإلدغام أيضاً   ؛ خبالف األمثلة املاضية  

ا ألنها لو أبقيت على حاهلا مع مقارنتها إياها يف املخرج ألدى إما إىل اإلدغام وهي ال تدغم يف التاء ِلم؛ طاًء
فقلبوا تـاَء االفتعـال حرفـاً    ، وإما إىل اإلظهار فيتعسر النطق ِبها، فيه من اإلطباق الذي يفوت بإدغامها يف التاء   

وأمـا الظـاء   ، الطـاُء يف الطـاء   يوافق التاء يف املخرج قصداً لنفي التنايف بينهما وهو الطاء فقلبـت طـاًء وأدغـم         
فجعل التاء ظـاء وأدغـم الظـاء يف    ، من الظلم ¼ افتعل½ألنه  ؛ ¼تلماظ½: أصله¼ اظّلم½: حنو: املعجمة فكما قال  

 . ح١٢. الظاء
إذا لَم جيعل واوه تاًء فال خيلو إمـا  ¼ اوتقد½إنّ مراده أنّ    : هكذا ذكر بعضهم، وميكن أن يقال     ، يف اهول   )١(

وأما ، لزم أن يكون الفعل يائياًفإن أبدلت تلك الواو بالياء لكسرة ما قبلها في      ، أن يبدل ذلك الواو بالياء أو ال      
فيخلّ ذلك االلتباس باملقصود ، فيلزم أن يكون الفعل واوياً¼ اوتقد½: إذا لَم يقلب الواو بل يسلم حباله، حنو

 . ح١٢. فجعلت تاًء، تأمل
¼ زمويلـ ½: والظـاهر أن يقـول  ¼ فيلـزم حينئـذ  ½: عطف على قولـه ، كسرة اهلمزة والياء املركّب من الكسرتني      )٢(

 . ش١٢. إذ ال تعاند بني العلّتني إالّ أنه أشار إىل استقالل كلّ منهما يف التعليل؛ بالواو
ولَمـا قلبوهـا تـاًء أدغموهـا يف تـاء االفتعـال        ، ألنّ اليـاء كـسرتان    ؛ واألربعـة يف املـصدر    ، الثالث يف املاضي    )٣(
   Å 
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  يف يـدغمال )٢(ثَــمومـــن )١( ثـــالثياًايتكل أيجعلته تـــصيـر اليــاُء مهــزةً إذا  :  يعـين ثابتة أيبالزمة
قع بعد تـاء   اإلدغام إذا و   وجيوز، اتخذ شاذّ )٤(وإدغام)٣(حِيـي يف بـعض اللـغات   
يقَتِّلُ: حنو)٥( سصضطظذزتد: االفتعال من حـروف

 .......................)٦(يقتتل أصله
                                                

إذا وقـع قبـل تـاء       ½: إنّ قـولكم  : جـه أن يقـال    ولَما تو ، لعب بالقمار : أي¼ اتسر½: الجتماع اجلنسني، فقالوا  
ألنّ الياء فيه ؛ ¼ايتكل½منقوض مبثل  ¼ االفتعال ياء قلبت تاء ويدغم يف تاء االفتعال؛ فراراً من توايل الكسرات           

 . ف١٢.وقع قبل تاء االفتعال  ولَم يقلب و مل يدغم
فاليـاء يف  ، لـسكوا وانكـسار مـا قبلـها    ؛ مزة ياًءفجعل اهل ، لكونه مأخوذاً من األكل   ؛ لَكَتْءِا¼ ايتكل½فأصل    )١(

إذ العـارض ال اعتبـار لـه    ؛ فيمتنع اإلدغام جبعل اليـاء تـاءً  ، لفقدها يف الثالثي؛ ليست بالزمة وأصلية  ¼ ايتكل½
 . ح١٢. عندهم

  ش١٢. ومن أجل أن لزوم احلرف املدغم شرط يف اإلدغام: أي  )٢(

حيـث تـسقط   ألنّ الياء األخرية غري الزمـة    ؛ النعدام شرط اإلدغام فيه   ؛ دمع أنه اجتمع حرفان من جنس واح        )٣(
ة علـى اليـاء   لت الـضم  اشـتثق ¼ وايضِـ ر½ا كــ  ويأصله حيِ ¼ حيو½و، ¼حيٰي½:  وتقلب تارة حنو   ¼حيو½: تارة حنو 

وزنه فَاء إىل ما قبلها وحذفت اللتقاء الساكنني وة اليفنقلت ضم عش، ف وغريمها. او. 
¼ اتخـذ ½ومن أجل أنّ اللزوم شرط يف اإلدغام شـذّ إدغـام      : من حيث املعىن أي   ¼ ال يدغم ½: عطف على قوله    )٤(

ألنـه يـصري   ؛ إذ الياء غري الزمـة ؛ وقلبت اهلمزة ياًء مث قلبت الياء، والقياس أن ال تقلب¼ ائتخذ½إذا كان أصله   
ومن مثّة قيل يف توجيهه  ، قدر وليس من تتمته   وهو جواب عن سؤال م    ، ¼أخذ½: مهزةً إذا جعلته ثالثياً، حنو    

بأنه شاذّ : غري الزمة مع أنها قد أدغمت فأجاب¼ اتخذ½والياء يف ¼ إنّ الياء الّيت ليست بالزمة ال تدغم  ½: قلتم
 . ش١٢. فال تكرار

: والرابـع ، ذال املعجمـة ال: والثالث، الدال املهملة: التاء املثناة الفوقانية والثاين: أحدها: وهي تسعة أحرف    )٥(
: والثـامن ، الـضاد املعجمـة   : الـسابع ، الصاد املهملـة  : والسادس، السني املهملة : واخلامس، الزاء املعجمة 
 . ح١٢. الظاء املعجمة: والتاسع، الطاء املهملة

مـا، فـصار   الجتمـاع املـثلني مـع حتـرك الثـاين فيه     ؛ أدغـم األوىل يف الثانيـة   ¼ يقتتـل ½: هذا مثال التاء، أصـله      )٦(
   Å 
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ويبدِّلُ
يبتدل أصله

)١(ذِّرعوي
يعتذر أصله

 زعنوي
ينتزع أصله

 سِّمبوي
يبتسم أصله

 صِّمخوي
خيتصم أصله

وينضِّلُ 
ينتضل أصله

 طِّربوي
يبتطر أصله

 ظِّمنوي
أصله ينتظم

جيــوز ال )٢( ولكــن
ر وعنـد   العني لضعف استدعاء املؤخ  مثل إال اإلدغام جبعل التاء      املذكورة األمثلة أيإدغامهنيف  

حـىت ال يلتـبس مباضـي       ،،األمثلة هذه ماضياملاضيم يف    هـذا اإلدغـا    جييءبعض الصرفيني ال    
 وعنـد   اهلمزةاتلبة عندهم تنقل حركة التاء إىل ما قبلها وحتذف          الشأنألن؛  )٣(التفعيل

 كُـسر الفــاء اللتقــاء   عنــدهمالشأنألنِخــصم؛ :  بكــسر الفــاء حنـو املاضيجييءبعـضهم  

                                                

، وقس عليه مـا يـأيت عليـه مـن         ¼لُِتتقْ ي لَتتقْاِ½: كما يقولون ¼ لُتقَ ي لَتقَاِ½: فإنهم يقولون يف التصريف   ، ¼يقتل½
 . ح١٢. األبنية الباقية

 . ش١٢. ل من البدل قلبت التاء داال وأدغم الدال يف الدالأصله يبتد  )١(
 أي جيوز اإلدغام وتركه يف هذه األمثلة لكن إذا أدغـم ال جيـوز فيهـا إالّ      ¼ وجيوز اإلدغام ½: استثناء من قوله    )٢(

 بقلب تاء االفتعال إىل ما بعدها للتجانس إذا مل يكن عني الكلمة تاء وإمنا :اإلدغام جبعل التاء مثل العني أي    
              لفعـل ومعـىن   ر الـذي هـو عـني ا   مل جيز جعل العني مثل التاء لضعف استدعاء املقدم الذي هـو التـاء املـؤخ

 ر أن يقتضي جعله مثل نفسه بقلبه إليه   اقتضاء املؤخ،تف استدعاء التاء امل وإمنا ضعقدرة ألنّمة العني املتأخ 
    التاء زائدة والعني أصلية واألصلي يصري القوي ضـعيفا وهـو ضـعيف     والزائد ضعيف فلو جعل العني فاء       قوي 

 وليس جعل الضعيف قويـا جعـل اخلفيـف ثقـيال وهـذا إذا      ولو جعل التاء عينا يصري الضعيف قويا وهو قوي        
 وذكر الفاعل متروك وجيوز أن يكون مـصدرا جمهـوال       ، مصدرا معلوما مضافا إىل مفعوله     ¼االستدعاء½كان  

 . ف١٢.  فافهم،مضافا إىل ما يقوم مقام الفاعل واملآل واحد
إىل ما قبلها وحيـذف اهلمـزة   حركة تاء االفتعال ني تنقل  عند من ال جيوز هذا اإلدغام من الصرفي        وذلك ألنّ   )٣(

 نقلت فتحة التاء إىل القـاف وحـذفت   ¼اقتتل½ناء عنها فيلزم االلتباس مثال إذا قصد اإلدغام يف    اتلبة لالستغ 
ض  بفتح القاف وتشديد التاء فلم يعلم أنه ما¼لَتقَ½اهلمزة لالستغناء عنها مث يدغم التاء األوىل يف الثانية فيصري 

 . ف١٢. من التفعيل أو من االفتعال فلهذا االلتباس مل يدغم وقس عليه ما عداه

ِّ



 
 



 )٢( نظراً إىل سكون أصله    واخلاء اهلمزة بكسرِاِخصم:  حنو باهلمزةاتلبة املاضيجييءوعند بعضهم   )١(الساكنني
يخصَِّّم:  كسر الفاء وفــتحها كمـا يف املاضـي حنـو          اخصم مستقبلمستقبلهوجيوز يف   

ويف )٣( 
فاعله 
جيوز

   باع   ضمالـفاء لالت
أي التباع امليم يف الضم

فتحها   مع  ن وجييءخمَِصمو:  حنو فيه كسرها من عندوكسرها  املاضي يف فتحها من عند
باحلركات الثالثة يف اخلاء

  مـصدره  
ِخصاماً
أصله اختصاماً

  إىل التـاء    ةأو لنقـل كـسر    )٤( بكسر اخلــاء ال غـري اللتــقاء الـسـاكنني          
                                                

ألنّ فاء الكلمة ساكنة ؛ إذا قصد اإلدغام يف املاضي من هذا الباب أسكنت تاء االفتعال فالتقى ساكنان    : يعين  )١(
لـئالّ يلـزم   ؛ أحـدمها واألصل يف التقـاء الـساكنني أن حتـرك األول منـهما بالكـسر وال ميكـن حـذف          ، أيضاً

أسكنت ¼ اقتتل½إذا قصد اإلدغام يف : مثالً، لالستغناء عنها؛ فحركت اُألوىل وحذفت اهلمزة، إجحاف الكلمة
مثّ أدغم ، فحرك بالكسر على األصل فاستغىن عن اهلمزة، فاجتمع ساكنان القاف والتاء ، ليمكن اإلدغام ؛ التاء

 . ف١٢. قاف وفتح التاء وتشديدها، وقس عليه ما عداهبكسر ال¼ ِقتلَ½التاء يف التاء فصار 
وإنما أبقيـت  . فال يرد، تأمل  ، يبقى اهلمزة : أي¼ جييء½: وقوله، أبقيت اهلمزة على حاِلها   : عند بعضهم : أي  )٢(

فاهلمزة تدلّ على سكون ، وإنما االعتبار لألصل، ألنّ الكسرة يف اخلاء عارض ال اعتبار له يف األصل      ؛ اهلمزة
، فأسـكنت التـاء لإلدغـام   ، بـسكون اخلـاء   ¼ اختصم½: أصله¼ اخصم½أنّ  : وتقرير املقصود ، اخلاء يف األصل  

فاجتلبـت  ، وال اعتبار للعارض فاعتربت الفـاء تقـديراً بـالنظر إىل األصـل           ، فحركت بالكسر اللتقاء الساكنني   
: أحـدها : حاصـله ثالثـة مـذاهب   ¼ اختصم½ أنّ ما ذكر يف  اعلم، ¼اخصم½: حنو، مهزة الوصل البتداء النطق   

اإلدغام وبقاء اهلمزة : وثالثها، اإلدغام وحذف اهلمزة مع كسر اخلاء اللتقاء الساكنني : وثانيها، عدم اإلدغام 
 . ح١٢. والكسرة

¼ صمخِِـ ½: بفتحها أيضاً، ومن قال ¼ مخيَص½: تقبلهتح اخلاء يقول يف مس    بف¼ خصم½: فإنّ من قال يف املاضي      )٣(
 . ش١٢.بكسر اخلاء أيضاً¼ صمِخي½:  أو بغريها يقول يف مستقبلهاتلبةب  وبكسر اخلاء¼ مصِخاِ½أو 

ك اخلاء  وأسكنت التاء ليمكن اإلدغام فالتقى ساكنان اخلاء والتاء وحر   ¼االختصام½يعين إذا قصد اإلدغام يف        )٤(
اما بكـسر اخلـاء   ص خِـ رااد بعد قلبه صـادا فـص     التاء يف الص    أدغم مثّ.  عن اهلمزة  بالكسر على األصل فاستغىن   

أي لنقل ¼ إخل... رة التاء سأو لنقل ك  ½: ن بقوله ل فبي ا األو مهذا هو املذهب الثاين أ    ، وفتح الصاد وتشديدها  
   Å 

#   
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 جيــيءو)٢(ماً إن اعتــربت حركــة الــصاد املــدغم فيهــا خــصاجيــيءو)١(اخلــاء
ــارا ــصاماً اعتب ــسكون األصــلِاِخ ــاء ت)٣( ل ــدغم ت ــفَوي عــل وت ــا فاع  جوازاًبعدهال فيم

                                                

 . ف ملخصا١٢. ناء وإدغام التاء يف الصاد التاء اخلاء حذف اهلمزة لالستغكسرة
مث أسـكنت الـصاد املبدلـة مـن التـاء بعـد حـذف         ¼ اخصـصاماً ½: اً فصار ، فقلبت التاء صاد   ¼اختصاماً½: أصله  )١(

لـدفع  ؛ مث حرك اخلـاء بالكـسر   ، خلاء والصاد األول  مث أدغم الصاد يف الصاد فالتقى الساكنان مها ا        ، احلركة
وهي فنقل حركة التاء ، اختصاماً: ¼اًمخصا½أصل : أو يقال، مث حذفت اهلمزة لالستغناء عنها، التقاء الساكنني

فاإلدغـام  : وأمـا اللغـة الثانيـة   ، فأدغم الصاد يف الصاد مث حذفت اهلمزة، مث قلبت التاء صاداً، الكسر إىل اخلاء 
 . ح١٢. وفتح اخلاء وحذف اهلمزة

لَما أسكنت ألجل إدغامها حصل اجتماع   ¼ اختصاماً½وذلك ألنّ التاء يف     ، بفتح اخلاء ¼ خصاماً ½جييء: يعين  )٢(
لكوـا علـى   ؛ فحركت اخلاء بالفتح؛ تبعاً لفتحة الصاد املدغم فيها دون كسر التاء ، على حده الساكنني ال   

وال ، خطر الزوال نظراً إىل اإلدغام وكون فتحة الصاد ثابتة، والثابت أَولَى للمتبوعية ِمما هو على خطر الزوال
 حاجزاً حصيناً، وهلـذا كـسرت اهلمـزة يف    لكوا ساكنةً حكماً، والساكن ال يكون  ؛ يعترب التاء فاصلة بينهما   

فاإلدغـام مـع   : وأما اللغـة الثالثـة  ، اتباعاً لَها بكسر الراء مع كون الضاد الساكنة واقعاً بينهما فاصالً   ¼ بِرضاِ½
. ¼مونخمـص ½هنا ضـعيف لوجـود الفاصـل خبـالف       اباع ه  االت إشارة إىل أنّ  ¼ إن اعتربت ½ وإمنا قال    ،اهلمزة
 .ح١٢

؛ لَما حركت اخلاء على أي وجـه كـان لَـم يقـع االحتيـاج إىل مهـزة الوصـل       : ه دفع سؤال وهو أن يقال كأن  )٣(
إنما اجتلبت اهلمزة مع كسر اخلاء نظراً : يعين¼ اعتباراً لسكون األصل½: فأجاب بقوله، الستغناء التلفّظ عنها

 حبث مشهور وهو أنه لَمـا جـاز يف   ، وهاهنا ¼اختصم½إىل أصالة سكون اخلاء وعروض حتركها كما مر يف          
ال ½: اماً بفتحها ومع اهلمـزة وكـسر اخلـاء أيـضاً، فـال يـستقيم قولـه        صخ و بكسر اخلاء ، ِخصاماً¼ اختصاماً½

بأنّ معـىن كـالم   : وأجاب أستاذي وموالئي عن ذلك، يفيد نفي التعميم وإثبات اخلصوص¼ ال غري ½إذ  ؛ ¼غري
 مـصدره  جيـيء ت التقـاء الـساكنني أو اعتـربت نقـل كـسرة التـاء إىل اخلـاء        املصنف رمحه اهللا أنه إن اعترب   

 جيـيء وإن اعتـربت حركـة الـصاد املـدغم فيهـا أو اعتـربت سـكون األصـل         ، بكسر اخلاء ال غري   ¼ ِخصاماً½
 . ح١٢. مصدره خصاماً بفتح اخلاء واهلمزة
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ــاجتالب  ــر ا االبتداء ليمكناهلمزةب ــا م ــاب   كم اطّهر، أصله :  حنــوتائه إدغام مناالفتعال يف ب
بتشديد الطاء واهلاء

ــطَ ت ١(ره( ،
واثّاقلَ
بتشديد الثاء

 اســتطعم بـسكون الطــاء حتقيقــاً ويف  : حنـو  يف استفعل تاءيدغموال ، لَاقَــثَ أصـله ت
ــديراًالدال لسكوناستدان  ــذف  )٢( تق  استطاع أصلهاسطاع :  حنــوحتقيقاًاملواضع يف بعــض استفعل أيتائه ولكــن جيــوز ح

ا  وإذ ¼ ظلت ½   يف الدليلمر يسطيع كما   
من أن إحدى الالمني حذفت

قلت 
للتخفيف

يكون الـسني زائـداً     اَسطَاع بفتح اهلمزة    : 
ــ        أَراقكاهلاء يف اَهـراق أصـله      دت علــيها اهلـاء عــلى       ؛ ألنه من اإلراقـة مث زي

 .)٣( القياس   خالف 

                                                

 . ش١٢. لالبتداءمث اجتلبت اهلمزة ، قلبت التاء طاًء وأدغم الطاء يف الطاء  )١(
 . ف١٢. ¼لَوطْتاس½: أصله¼ الَطَتاس½: ومثله، فنقلت فتحة الياء إىل الدال وقلبت ألفاً¼ ِاستدين½: ألنّ أصله  )٢(
 . ح١٢. زيدت السني على خالف القياس¼ أطاع½: أصله¼ أسطاع½فكذا   )٣(

 . ش١٢. مث اجتلبت اهلمزة لالبتداء، اء طاًء وأدغم الطاء يف الطاءقلبت الت  )١(
 . ف١٢. ¼لَوطْتاس½: أصله¼ الَطَتاس½: ومثله، فنقلت فتحة الياء إىل الدال وقلبت ألفاً¼ ِاستدين½: ألنّ أصله  )٢(
 . ح١٢. زيدت السني على خالف القياس¼ أطاع½: أصله¼ أسطاع½فكذا   )٣(
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من السبعة

)١( 
 جيـيء وهـو  )٢(لـيني رف العلَّــِة يف الت زِته حـ ورة مهح لصريصحي: ل لـه يقـا  وال

:  حنـو الثالثوالالم، سـأَلَ :  حنوالثاينوالعني، أَخذَ:  الفاء حنوأحدهامهموزرب على ثالثة أضـ 
حكم اهلـمزة كحكم و. قَـرأَ

يف حتميل احلركات والسكنات
  بالقلب )٣(فّـف  الــصحيح إالّ أنهـا قـد خت      احلرف 

 )٤( حركتهاه  بني خمرجها وبني خمـرج احلـرف الّـيت منـ          : لها بني بني أي   جـعو
األول ،)٥(واحلذف

وهو القلب
 مـا قبلـها فقلبـت اهلمـزة      اًك ساكنةً متحر  اهلمزةُكانت يكون إذا    

                                                

 . ف١٢. لكنها قد ختفّف وحتذف يف غري األول، ألنّ اهلمزة حرف صحيح يف ذاته؛ قدمه على املعتالّت  )١(
)٢(     ا ك أي يف إزالة شدأُ½ و   ¼آمن½ ـواملـآل  ¼ أي يف إبدال اهلمزة حبـرف اللـني  ½: ويف احلنفية ¼إمياناً½ و  ¼نِمو

 . وح ش١٢. واحد
ألنه خيرج من أقصى احللـق، فهـو   ؛ إذ خمرجه أبعد من خمارج مجيع احلروف؛ ألنها حرف ثقيل    )٣(

، يشفخفّفها قوم وهم أكثـر أهـل احلجـاز وخاصـة قـر      ، شبيه بالتهوع املستكره لكلّ أحد بالطبع     
ان قـوم وليـسوا   نـزل القـرآن بلـس   ½: أنـه قـال  رضـي اهللا تعـاىل عنـه    " علـي "روي عن أمري املؤمنني    

وخفّفها ، ¼ولو ال أنّ جربائيل نزل باهلمزة على النيب عليه الصالة والسالم ما مهزا   ، بأصحاب نيب 
والتخفيف هو األصل؛ قياساً علـى سـائر احلـروف الـصحيحة، فتخفّـف             ، آخرون وهو متيم وقيس   

 . ف١٢. عند األولني
، فإن كانت حركة اهلمزة فتحاً جتعل بينها وبني ألف،  منهجتعل بني اهلمزة وبني احلرف الّيت حركتها: يعين  )٤(

 .  ح١٢. وإن كانت كسراً جتعل بينها وبني الياء، وإن كانت ضماً جتعل اهلمزة بينها وبني الواو
:  على اخـتالف املـذهبني، قيـل   ¼جعلها بني بني½ أو، ¼بالقلب½: جمرور معطوف على قوله ، واحلذف: قوله  )٥(

ألنـه إذهـاب   ؛ مث اإلبـدال ، ألنه ختفيف مع بقاء اهلمـزة بوجـه    ؛ أن جتعل بني بني   : هلمزةاألصل يف ختفيف ا   
 . ف١٢. ذهاا بغري عوضمث احلذف؛ ألنه إ، اهلمزة بعوض



 
 



الساكنة طبيعة أيعريكةللـني  )١(بشيء يوافق ما قبلها  
اهلمزة

 )٣(راس:  حنـو اهلمزة أيقبلهامـا  )٢(اقتضاء أيواستدعاء 
والثاين يكونولوم وبري   

وهو بني بني
  بـل  ألفاًتقلب  فـال    اهلمزة أيقبلها إذا كانت متحركةً ومتحركاً ما       

 مفتوحـةً  اهلمزةكانت وسـئل إالّ إذا   وسئمولؤمسـأل   : جيعل بني بني لقوة عريكتـها حنـو       
وجونِميـر   : حنـو )٤( يـاًء أو واواً    اهلمزةفتجعلوما قبلها مكسورةً أو مـضمومةً       

جؤن أصله

 ألنّ  ؛
ِلــم ال : فــإن قيــل، السكون حال أيالسكون كمــا يف املفتوحة اهلمزةفتقلب والضعفاللني الفتحــة كالــسكون يف حــق 

فتحهـا صـارت قويـةً لفتحـة مـا          : ؟ قلنا لينةضعيفة يف سأل ومهزته مفتوحة      اهلمزةتقلب 
 متحركـةً  اهلمزةكانتيكـون إذا  : باحلذف اهلمزة ختفيفوالثالث. )٦( الْمرِتع شـاذّ  الَ هناكِ : وحنو، )٥(قبلها

                                                

، حركتها ما قبلـها : ويف بعض النسخ يوافق، وهذا من قبيل إطالق احمللّ وإرادة احلال      ، حركة ما قبلها  : أي  )١(
 . ح١٢. ما ذكرنافحينئٍذ ال حاجة إىل 

ستدعى أن  حركـة تـ   كـلّ  أنّطلب ما قبل اهلمزة من احلركة قلبها إىل مـا جيانـسه ويوافقـه إذ ال شـك         : أي  )٢(
 . ش ملخصا١٢.  منها ذلك احلرفدتولّيكون احلرف الذي بعدها احلرف الذي لو اشبعت لَ

ا إذا كانت ما قبلها  وأم حركة ما قبل اهلمزة فتحةإذا كانت وهذا  قلبت ألفاً باهلمزة الساكنة مثّ¼سرأْ½: أصله  )٣(
لُ½:  حنوة فقلبت واواً ضملُ½أصله ¼ موـ ِب½:  كانت ما قبلها كسرة قلبت ياء حنوباهلمزة الساكنة و إذا¼ مؤير ¼

 . ف ملخصا١٢. باهلمزة الساكنة¼ رئِْب½أصله 
 يف مجيـع األحـوال إالّ إذا    إخل جتعل اهلمزة بني بـني ¼كانتوالثاين أن يكون إذا     ½: االستثناء مفرغ من قوله     )٤(

¼ ِميـر ½: كانت مفتوحةً وما قبلها مكسور أو مضموم فحينئذ ال جتعل بـني بـني بـل تقلـب واواً أو يـاًء حنـو           
 . ح١٢. العداوة واحلقد: من املرية هي، فقلبت اهلمزة بالياء، بكسر امليم وفتح اهلمزة¼ مئَر½: أصله

 . ش١٢. يقوي جبنسهألنّ الشيء   )٥(
لفـرزدق يهجـو    وهو لعِترم الْاِكن ه الَةُارز فَيعرفَا * ةًيِش عالُغ الِبةَمِلسم ِبتاحر:  ومتامه،بعض من بيت   ) ٦(
   Å 
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 عريكتـها ـاورة الـساكن مـا         فيـه أوالً للـني    )٢( تلـني   ولكن)١(وساكناً ما قبلها  
 إذا كـان مـا   أثرها لبقاءقبلهاا مـ ِل اهلمزة حركةحركتها الجتماع الساكنني مث أعطي اهلمزةُحيذف قبلها مث   

 والالم السني بفتحمسلة : حنـو )٣( ياًء أصليتني أو مزيدتني ملعىن      أوقبلها حرفاً صحيحاً أو واواً      
مَألك:  أصله  وملَك اهلمزة بإثباتمسئلة : أصله

باإلثبات

وز واألمحر جي ، )٤(األلوكة وهي الرسالة   من   
لَحمر؛ فيه الالم سكون اجتلبت ألجل   األوىل اهلمزة أياأللف ألن   اهلمزتني وحذف الالم بفتح وجيـوز فيـه   )٥( وقـد انعـدم  به االبتداء تعذر

                                                

: والبغـال ، للتعديـة ¼ مبسلمة½والباء يف ، ذهبت: راحت،  على العراق بدل عبد امللكعمر الفزاري حني ولّي 
منادى حـذف  : فزارة، أمر من الرعي جلماعة املخاطبني: يعأرفَ، ¼راحت½ظرف  ، بعد الظهر : عشية، فاعل

يريد أنّ ابن السلطان فـر وتـرك امللـك    . وهو دعاء عليهم ، ¼ال هناك ½فاعلُ  : املرتع، اسم قبيلة ، حرف النداء 
 . ش١٢. فاغتنم به ال بوِرك لك فيه وال تتمتع به، لك

 . ف١٢.  جوازاًحينئذ حيذف اهلمزة )١(
تلني اهلمزة بسلب حركتها فيما إذا كانت اهلمزة متحركة وساكناً ما قبلها قبل احلـذف؛ ليكـون التخفيـف                  )٢(

 . ش١٢. على التدريج
بـل زائـدتني ملعـىن كاإلحلـاق     ، ال يكونان زائـدتني ِلمجـرد املـد أو مـا يـشبهه          : ملعىن من املعاين أي   : أي  )٣(

ملـدة  اوإذا كان ياًء أو واواً مدتني أو ما يشبه ½:  اآليت ما فسرنا به بقرينة مقابلته لقوله     وإن، والتأنيث وغريمها 
 . ملخصا ف١٢. ¼ثل ما قبلها مث أدغم يف آخرهكياء التصغري جعلت م

)٤(  أصل    إشارة إىل أنّ   ¼األلوكة½ما قال من    إن ½ٍكأَلْم¼ لَأْ مك فقد   أَلْـ مت الالم فصار مة كمـا يف   فحـذفت اهلمـز  ك
½مفصار  ¼ لةس½لَموالتـاء لتأكيـد اجلمـع ومل يكتـف يف التمثيـل يف      ، مالئـك ومالئكـة   : ويقال يف اجلمع   ¼ك 

 حركة اهلمزة وسكون احلرف الصحيح  بأنّ إعالماً¼لةسم½ ـ باحلرف الصحيح فيما إذا كان يف كلمة اهلمزةُ 
 .ش ملخصا. ¼كلَم½قد يكونان عارضني كما يف 

فـأمكن االبتـداء   ،  اللتقـاء الـساكنني     اهلمـزة  م بنقل حركة اهلمزة الثانية إليها وحـذفت       انعدم سكون الال  : أي  )٥(
 .صاً ملخ ف١٢. وهو قليل¼ لَحمر½فبقي ، بالالم فاستغىن عن اهلمزة



 
 



احلمر لطُرو
بإثبات مهزة الوصل

وجيل، )١( حركة الالم  
جيئل أصله

خاه ويغزو)٢(وبـة وأَبـو يـوب     ح و  باه ويرِمي أخاه يغزو أصله  أباه يرمي أصله
  نظـراً  )٤(على حروف العلة يف هذه املواضـع       وجيوز حتميل احلركة     )٣(وابتِغي مرأَةً 

ما قبلها حرف  وإذا كان   )٥( وطرو احلركة  العلة حرف أيلقوا
أي اهلمزة املتحركة

مزيداً  ساكناًلني 
اإلحلاق لغري

نظر، فإن كان 
إىل ذلك احلرف

  يـاءً  
قبلها  ما جعلت مثلَ )٦(أو واواً مدتني أو ما تشابه املدة كياء التصغري        

مثالن فتجتمع

 مث أدغم   
                                                

 . ش١٢. ¼اخصم½كما يف ، فكأنّ الالم ساكنة؛ إذ ال اعتبار بالعرض  )١(
، بإثبات اهلمزة مفتوحة بعـد واو سـاكنة       ¼ بةأَوح½: واألصل، ملهملة والواو مجيعاً  بفتح احلاء ا  ¼ حوبة½: قوله  )٢(

، أيضاً لكنه مبنـزلة األصلية يف حتمـل احلركـات  ¼ جعفر½والواو هاهنا زائدة لإلحلاق بـ، وهي القرية الواسعة  
مثـال  ، ¼وأبـو يـوب  ½: وقوله، هذا¼ حوبة½فصار  ، فخفّفت اهلمزة باإلسكان واحلذف ونقل فتحتها إىل الواو       

أبـو  ½: ألنّ أصـله ؛ ِلما يكون اهلمزة يف كلمة وما قبلها يف كلمـة أخـرى        : للضرب الثاين من القسم الثاين أي     
فخفّفوا اهلمزة باإلسكان واحلـذف    ، بإثبات مهزة مفتوحة وما قبلها حرف أصلي وهو الواو الساكنة         ¼ أيوب

للسان من الواو املفتوحة إىل الياء املـشددة املـضمومة مـن          بنقل ا ¼ أبو يوب ½: ونقل فتحتها إىل الواو وقالوا    
 . ف١٢. غري حاجز بينهما

¼ مسلة½: أنه قد يفهم من بعض احلواشي أنّ قوله: اعلم، نقلت حركة اهلمزة إىل الياء فحذفت¼ ابتغي امرأة ½: أصله  )٣(
مثال اهلمزة الّـيت قبلـها واو أو   ¼ وبةح½و¼ جيل½: وقوله، مثال اهلمزة الّيت ما قبلها حرف صحيح ¼ حلمر½و¼ ملك½و

فـإن الـواو يف   ؛ مثال اهلمزة الّيت ما قبلـها واو أو يـاء مزيـدتان ملعـىن    ¼ ابتغي مرأة ½و¼ أبو يوب ½: وقوله، ياء أصليتان 
فعليـك  ، عالمـة الثأنيـث فيـدلّ علـى تأنيـث الفاعـل      ¼ ابتغـي ½واليـاء يف  ، عالمة الرفع فيدلّ على معىن الفاعلية     ¼ أبو½
 . ح١٢. سرهبأأمل الصادق حتى تعرف احلق وقد اندفع حينئذ اعتراض املعترض بأصله وبالت

وهـذا هـو   ، أو يف الواو واليـاء األصـليتني أو املزيـدتني ملعـىن           ، وهذا هو الظاهر  ، األمثلة األربعة األخرية  : أي  )٤(
 . ش١٢. ¼سو½و¼ شي½األوىل لشموهلا مثل 

 . ش١٢. فهي كاملعدومألنها نقلت إليها من اهلمزة   )٥(
ألنهـا لزمـت الـسكون لـزوم     ؛ أنّ ياء التصغري حكمها حكم احلرف الزائد رد املد": ابن احلاجب "ذكر    )٦(
   Å 

#   

   " ! )(١٠٥ 
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الضعيف حتميل؛ ألن نقل احلركـة إىل هـذه األشـياء يفـضي إىل              )١(يف اآلخر   احلركة هو الذي احلمل إيقاع أي
وأُفَيس مقروءة أصلهومقروة خطيئة أصلهخطية: فيدغم حنو )٢(على الضعيف 

أفيئس أصله

يلـزم حتميـل    : فـإن قــيل   . 
اليـاء الثانية    الضـعيف أيـضاً يف اإلدغـام وهـي      

والواو الثانية
اليـاء الثانية    : ؟ قــلنا 

وكذا الواو الثانية
أصلية فال تكون      

أي مبدلة من حرف أصلي
 

كانوإن  )٣(¼اه ب رميي½ويـاء  ¼ يلٌج½ضعيفة كياء   
ما قبل اهلمزة

؛ ألن  )٤(عـل بـني بـني      ألفـاً جت   
واإلدغام)٥(األلــف ال حتمــل احلركــة  

أيضاً

سائل:  حنــو
يف اهلمزة األصلية

وقائل 
يف اهلمزة املبدلة

وإذا اجتمعــت  
آجر:  الثانيـة ألفـاً حنـو      وجوباًتقلب مهزتان وكانت األوىل مفتوحةً والثانية ساكنةً       

أصله أءجر

 
                                                

كة قلبت اهلمزة إليها وأدغمت، حرف املدف١٢. فمىت وقعت قبل اهلمزة املتحر . 
وإنمـا تعـين   ، لـني الجتمـاع املتجانـسني   ثاين ذلك األول واملتأخر عنه الذي هو مقلوب مـن حـرف ال      : أي  )١(

القلب ولَم ينقل حركتها إىل ما قبلها كما نقلت فيما لو كان ما قبلها حرفاً صحيحاً أو واواً أو يـاًء أصـليتني           
 . ش١٢. أو مزيدتني ملعىن

؛ ا بني بنيفلم ميكن التخفيف باحلذف ولَم ميكن أيضاً جبعله، الذي هو حروف اللني املزيدة لغري اإلحلاق  )٢(
          ألنّ مـا قبـل اهلمـزة سـاكن     ؛ فيلزم التقاء الـساكنني   ، ألنّ مهزة بني بني قريبة من الساكن بل ساكنة كما مر

 . ش١٢. فتعين القلب
وجـه التـشبيه بينـهما هـو عـدم      : فقد قيل ، أصلية وقد عرفت أنها زائدة    ¼ جيل½يفهم من سوق العبارة أنّ ياء         )٣(

لثانية أصلية ليست بضعيفة بل قوية كذلك ياء جيل وإن كانت زائدة لكن لَما زيدت    أنّ الياء ا  : الضعف يعين 
 . ح١٢. ملعىن صارت قوية فوجه التشبيه بينهما هو القوة

إن كان ما قبل اهلمـزة ألفـاً جتعلـها بينـها     : أي. ¼ إخل... واواً ياءاً أونظر فإن كان ½: هذا معطوف على قوله     )٤(
 . ملخصاً ح١٢. وهو مشهور، و من جنس حركتهاوبني احلرف الّذي ه

 . ش١٢. حتى حتذف اهلمزة بنقل حركتها إىل ما قبلها  )٥(
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وآدم
أصله أءدم

 )١(أُوجــر وأُودم: ة واواً حنــولــب الثانيــ وإذا كانــت األوىل مــضمومةً تق
جعلـت  )٢(ةيف أميـ ِايِسر إالّ : ية ياًء حنولب الثان  كانت األوىل مكسورةً تق     وإذا

وعنـد  )٣(الجتمـاع الـساكنني   جر مث جعلت ياًء وكسرت      ٰ يف ا  جعلتكما ألفاً   الثانيةمهزا
أئمة ½ وقرئ عندهم   اإلدغام بعدالساكنني باأللف حتى ال يلزم اجتماع       مهزاتقلب الكوفيني ال   

ــر ـــيل . واإلدغام احملققنيباهلمزتني¼ الكف ــإن ق ــس : ف ــاع ال ــائز اجتم ــم )٤(اكنني يف حــدمها ج فِل
                                                

م مبعىن    )١( إليدا . ¼روثِـ أُ½ففعل به كمـا فعـل يف   ¼ مِدْءأُ½: أصله¼  گرفنتالفت½: ماٍض جمهول من ا
 . ح١٢

فقلبت ،  األوىل مكسورة والثانية ساكنة،كلمة واحدةاجتمعت اهلمزتان يف ¼ رِسْءاِ½: أصله¼ ايسر½: حنو: قوله  )٢(
ال يكتفـى ـذا القـدر       : أي، ¼فقلبت الثانيـة ألفـاً    ½: استثناء مفرغ عن قوله   ¼ إالّ يف أئمة  ½: وقوله، الثانية بالياء 

¼ دةمِِـ عمـاد وأَ ِع½كــ ، ألنهـا مجـع إمـام   ¼ ةٌمِمئْأَ½: واألئمة أصلها، قلب اهلمزة ألفاً بل جيعل األلف ياءً   : أعين
 . ح١٢. ¼ةرِمجمار وأَجِِ½و

فنقلوا حركة امليم األوىل إىل ، وبعضهم قدم اإلدغام على اإلعالل، بالياء¼ أمية½: فصار، ولَم  جيعل واواً لثقله  )٣(
 ،ولَم جيعلوها بني بني إما لعروض حركتها ،ختفيفها ،اهلمزة مث قلبوا اهلمزة حرفاً موافقاً حلركاا وهي الياء

وهذا هو املشهور عند البصريني إالّ أنّ مـا  ، وإما ألنّ يف ذلك مالحظة للهمزة فيلزم منه اجلمع بني اهلمزتني    
 . ش١٢. ذكره املصنف أقرب إىل القياس

ة د األلـف ليـست مبـ   حاصل اجلـواب أنّ : ألول مدا والثاين مدغماً ويف احلنفية وهو أن يكون احلرف ا      )٤(
ــربة يف اجتمــاع ا ــى حــد معت ــساكنني عل ــاىل ده وهــي أن تكــون املَــ ل ــه تع ــدة كمــا يف قول والَ ﴿: ة زائ

الِّني٧: الفاحتة[﴾الض [﴿ةٍ  وآبا ِمن دمو﴾]وغري ذلك  ]٦: هود . دة يف ا املَّ  فأم½ةآم¼لة مـن   فاصلية مبد
 ـ ½:  وليس املراد من قوله احلرف األصليليست مبـا ليـست أصـال ألنّ   ¼ ةدأ املَـ  حـد صـادق علـى   ةد 

 ¼ةآمـ ½ ويف ،ة أن تكون حرف العلة سـاكنة وحركـة مـا قبلـها موافقهـا     د املَ ألنّ¼ةمِمْءأَ½اليت يف اهلمزة  
 .ف وح ملخصا.  املثابةذه



 
 



جيوز ال  اجتمـاع   آمة يفيكونفكيـف   )٢(يست مبدة  ل القلب  بعدآمةاأللف يف   : قلنا)١( آمة؟ يف يف الساكنني اجتماع أي
حد مها   الساكنني يف 

مع فوات شرطه

 يف كلمـة    اهلمزتانكانتاوهـذا إذا    )٣(؟ وأمـا كُلْ وخـذْ ومـر فـشاذّ       
: حنـو قولـه تــعاىل    )٤( عنـد اخلليـل    باحلذفالثانيةفّف  واحدة وإذا كانتا يف كلمتني خت     

ــراطُها﴿ ــاء أَشج ختفّفجــاز وعنــد أهــل احل، ]٤٧/١٨ :حممــد[)٥(﴾فَقَــد
اهلمزتان

 
 ظبـية  َءاَءنِت: ل حنو  ألف للفص  اهلمزتني بنيبينهما يدخل أييقحم ند بعض العرب    وع)٦(كالمها معاً 
 ...........................................................،)٧(أم أُم سامل

                                                

 . ش١٢.  ياًءبعد القلب واإلدغام عند البصريني حتى احتاجوا إىل قلب األلف: أي  )١(
 مـا  وإنما تكون حرف علّة إذا كانت منقلبة من الواو والياء، حرف علّةألنّ األلف إنما يكون مدة إذا كانت        )٢(

 .صا ملخ ف١٢. ألنها منقلبة من اهلمزة؛ وهاهنا ليس كذلك، قبلها مفتوح
فيجـب أن تقلـب اهلمـزة    ، وأءمـر ، وأءكـل ، أءخـذ : ¼مـر ½و¼ خذ½و¼ كل½أصل : جواب سؤال وهو أن يقال    )٣(

مع أنها لَم تقلب ِبها بـل حـذفت اهلمزتـان    ¼ ودمأُ½و¼ وجرأُ½ا قبلها كما يف   ام م الثانية بالواو لسكوا وانضم   
أمـا حـذف اهلمـزة الثانيـة      ، بأنّ حذفها يف هذه األمثلة شاذّ فال يناقض األصل الشائع املذكور          : معاً؟ فأجاب 

 سكون احلرف الذي وأما األوىل فالنعدام االفتقار إليها بزوال، إذ يف اجتماع اهلمزتني ثقل؛ فلطلب التخفيف
 . ح١٢. ¼مر½و¼ خذ½و¼ كل½فبقي ، بعدها

 .ف١٢.ألنّ الثقل إنما حيصل عند الثانية فال يصار إىل التخفيف قبل حصول االستثقال  )٤(
 . ش١٢. ختفيف الثانية جبعلها بني بني  )٥(
إذ قـد  ؛ دم لزوم اجتماعهمـا أما ختفيفهما وعدم ختفيفهما بال فصل بينهما فلع ، ألنه أوىف مبقصود التخفيف     )٦(

 . ف١٢. ينفك إحدى الكلمتني عن األخرى
إثبامـا علـى    : أي، أنـه جيـوز حتقيقهمـا     : األول: أنّ اهلمزتني إذا اجتمعتا يف الكلمتني ففيه مـذاهب        ! اعلم  )٧(

: أي، همـا أنه جيوز ختفيف: والثاين،  ألنّ كوما من الكلمتني يتهون اخلطاب والثقل يف اجتماعهما   ؛حاهلما
   Å 
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ــوة املــتكلم يف )١(وال ختفّــف اهلمــزة يف أول الكلمــة  ــداءلق ــا االبت  وختفيفه
شاذّ)٢(أُنــاس:  أصــلهإنسان مجعناسباحلــذف يف 

القياس نع

ِإالَه فحــذفوا : أصــله، اهللا:  وكــذلك يف
مث أدغـم الـالم    فصار الْـالَه  )٣( فصار الَه مث أدخلوا عليه األلف والالم       اهلمزة

ـٰه فحـذفت      معرفاًاَلْ: أصـله : وقيـل . اُهللا: يف الالم فـصار     فنقلـت حركـة     الثانيةاهلمزة ِإلـ
: اُهللا كمـا يقـال    : اَِلالَه مث أدغم الالم يف الالم فـصار       :  فصار الساكنةالالم إىل   كسرا أياهلمزة

 حركتها لسلباهلمزة ِلينـت   فــقلبت الــياء ألفـاً لفتــحة مـا قبــلها مث          يرأَي: يف يٰرى أصـله   
سواكن ثالثفاجـتمع   ى  فحــذف األلـف وأعطـي حركتـها للـراء فـصار يـرٰ          واأللف واهلمزة الراء

 .........................................)٤( واجب يف يرىاهلمزة ختفيف أيالتخفيفوهـذا 
                                                

 اختلفـوا هاهنـا    مث، أنه جيـوز ختفيـف أحـدمها      : والثالث، لكراهة تكرار احلرفني املتجانسني   ؛ حذفهما معاً 
، ألنّ الثقل إنما حيـصل باجتماعهمـا     ؛ وختفّف األوىل ": أبو عمر "وقال  ، ف الثانية ِلما مر   تخفّ: فقال اخلليل 

 . ح١٢. ¼ءاءنت½: حنو، لف بينهما للفاصلةزيادة األ: والرابع، فعلى أيهما وقع التخفيف جاز
إذ هـو األصـل فيـه كمـا مـر      ؛ وذلك ألنّ املبتدأ ا لو خفّفت جتعل بني بني، إذا لَم يتصل ِبها كلمة أخرى      )١(

وأيضاً ، وإذا امتنع ما هو األصل محلوا الباقي عليه، ولكن مهزة بني بني قريبة من الساكن فيمتنع االبتداء ِبها         
 . ش١٢. ها حرف حتى يتصور احلذف أو القلب مع أنّ اهلمزة املبتدأ ا ال تكون مستثقلةليس قبل

 . ش١٢. ¼أناسي½و¼ إنس½و¼ إنسان½يشهد له ، باهلمزة يف األول  )٢(
وإنمـا اخـتص القطـع بالنـداء هنـاك؛ لـتمحض       ، ¼يـا اهللاُ  ½: ولذلك قيل يف ندائـه    ، عوضاً عن اهلمزة احملذوفة     )٣(

وأما يف غري النـداء  ، وال يالحظ معها شائبة تعريف أصالً حذراً من اجتماع أدايت التعريف   ، لتعويضاحلرف ل 
 . ش١٢. فيجري احلرف على أصله

: وتقـول . سمع ويـ ىأر يـ  العيش ِلِطومن ي * صر  ع أَ  والدهر ا القيت  م رألَم ت : كقوله، إالّ يف ضرورة الشعر     )٤(
   Å 

#   

   " ! )(١٠٩ 





 
 



#   

   " ! )(١١٠ 



لكثرة االستعمال)١( أخواتــه دون
 علّــة بــاهلمزة يف الفعــل  حرفمــع اجتمــاع )٢(يف يرى دون أخواته

ــل ــم ال جيــب   )٣(الثقي ــن ثَ يٰنى وم
حذف اهلمزة يف 

أَىنيف ي
لفقدان الشرط األول

ــ وي أَلُ يف لُسسي
لفقدان الشرط الثاين

ــرى يف  وم 
مرأَي وتقول

لفقدان الشرط الثالث

وإعـالل  .  رأى رأيا رأوا رأت رأتـا رأيـن إخل       باملاضيالضمائر يف إحلاق    
املستقبلُ، اهللا شاء إنالناقص يف باب    يجيءالياء س 

الضمائر إحلاق عند

يرى يريان يرون تـرى تريـان يـرين     : 
                                                

 يرى  والغرائب يف الدهر الطويل؛ فإنّ من يتمتع بطول العمر ويعيش زماناً كثرياً من العجائبما رأيتأخربين 
لعدم سـكون مـا قبـل اهلمـزة إالّ يف ضـرورة الـشعر       ¼ رأى½وال جيوز هذا التخفيف يف  ، أشياء عجيبةً وغريبةً  

، متكّـن واسـتقر  : ثـوى . البحلِـ ى يف ا  ٰوا ثَـ   مـ  ِعر يف الـض   در * اعٍٍر بِـ  تعِم سـ  و أَ تي ر لْ ه اِحص: كقوله
 . ش١٢. الفائت ال يتدارك: يقول، احمللب: احلالب

املـراد مـن أخـوات كلمـة        :  ويف الفالح  ،وغريه¼ نآى ينآى ½: يف املضارع املهموز العني ومعتل الالم، حنو        )١(
من الفعل واالسم ) دون أخواته (:ة أو ال، ويف الشرح الكلمات اليت فيها اهلمزة سواء وجد حرف العلّ       ¼ ىيٰر½
ممش و ف ح١٢. كة ما قبلها ساكنا فيه مهزة متحر . 

اجلـار  ، ألنّ يف غريه ال يوجد كثرة االستعمال؛ ال جيب التخفيف يف غريه وإن اجتمعت اهلمزة مع الياء       : أي  )٢(
ف واجب  هذا التخفي : أي¼ يرى½لكونه حاالً من    ؛ يف حملّ النصب  ¼ مع اجتماع إخل  ½: قوله: وارور أعين 

فعلـى األول يكـون   ¼ واجـب ½: أو من ضمري الشأن يف قوله ، حال كونه جمامعاً هلذه األمور الثالثة     ¼ يرى½يف  
: أنّ هذا تأييد للواجـب يعـين  : وذكر بعضهم، حاالً من املفعول وعلى الثاين يكون حاالً عن الفاعل كذا قيل 

واحلـق أنـه ال   ، ة بـاهلمزة يف الفعـل الثقيـل   أنّ هذا التخفيف واجب لكثرة االستعمال مع اجتماع حرف العلّـ      
إذ التأييد ال يؤثّر بدون ؛ ألنّ العلّة وهي كثرة االستعمال تامة بنفسها غري مفتقرة إىل التأييد      ؛ حاجة إىل التأييد  

 . ح١٢. العلّة كما ال تؤثّر يف سائل
فالشرط . فيفها وجوبا غري قياسمن االسم فهذه شروط ثالثة فمىت اجتمعت هذه الشروط يف كلمة وجب خت  )٣(

ف . ة باهلمزة والثالث أن يكـون هـذا االجتمـاع يف الفعـل       ل كثرة االستعمال والثاين اجتماع حرف العلّ      األو
 .ملخصا



 
 



وحكم يرون كحكم ين تريــان تــرين أرى نــرى  تــرون تــر تريانتــرى 
يــرى )١( يف ختفيف اهلمزة و قلب الياء

الجتماع الساكنني الذي يف يرون     األلفولكن حذف   
األلف وواو اجلمع

وحركة ، واو اجلمع ب: 
الساكنان جيتمع ألفاً؛ ألنه لـو قُـلبت      الياءتقلب  وال    ياء يـريان طارية    مث حيـذف   املقلوبة واأللف التثنية ألف

  علىتـرأَِيين   : وأصل ترين )٢(رىن ي  يف مثل لن يرى وأ     اللفظ  يفواحدبال يريانفيلتبس املقلوبة األلفأحدمها
                                                

وهو أن تقلب الياء ألفاً مث تلني اهلمزة مثّ حتـذف الجتمـاع ثـالث    ، يف هذا التعليل: أي¼ يرى½كحكم  : قوله  )١(
الجتمـاع  ¼ يـرون ½ولكـن حـذف األلـف الـذي هـو الم الكلمـة يف       ، واو اهلمـزة للـ    مث يعطى حركـة   ، سواكن

ثابتـة ويف  ¼ يـرى ½وجه االستدراك خمالفة احلكم بينهما وهـو أنّ الـالم يف    الساكنني مها األلف وواو اجلمع      
ويف ، اجلمـع الجتمـاع الـساكنني بـسبب اتـصال واو          ¼ يـرون ½وأيضاً أنّ حذف اهلمزة يف      ، حمذوفة¼ يرون½
حركـت اليـاء يف تثنيـة    :  احلركة يعـين لطرو¼ ىيٰر½تثنية  ¼ انيري½كت الياء يف    وحر، لكثرة االستعمال ¼ يرى½
 . ح١٢. إذ ال بد لأللف أن يكون قبلها مفتوح؛ ألجل األلف¼ يريان½وهي ¼ يرى½

فـالتبس التثنيـة   ¼ لـن يـرا  ½يسقط النون فيـصري  ¼ لن½فإذا دخل عليه لفظ ¼ يران½وذلك ألنّ بعد احلذف يصري      )٢(
أما : وهاهنا حبثان، لئالّ يفضي إىل االلتباس املوجب للفساد؛  فلم تقلب الياء ألفاً¼نأ½ وكذلك لفظ، فردبامل
فكـون  ، هو وقوع الساكن بعد حرف العلّة ال طرو احلركة عليـه    ¼ يريان½فألنّ املانع من اإلعالل يف      : األول

فألنـه يـؤدي إىل التنـاقض يف كـالم     : اإلعـالل وعدمـه، وأمـا الثـاين       احلركة عارضاً أو الزماً سواء يف جـواز         
يدلّ على أنّ الياء إذا كانـت متحركـة حبركـة طاريـة     ¼ وحركة ياء يريان طارية½: وذلك ألنّ قوله ، املصنف

اء إذا كانـت  يدلّ علـى أنّ اليـ  ¼ ال تقلب ألفاً إخل½غري أصلية وانفتح ما قبلها ال تقلب ألفاً، وقوله متصالً ذا    
ألنـه يـؤدي إىل اجتمـاع الـساكنني     ؛ متحركة حبركة طارية وانفتح ما قبلها تقلب ألفاً لكنها هاهنا ال تقلـب   

جـواب املـصنف رمحـه اهللا    : قلنـا . وليس التناقض إالّ هذا، وحذف أحدمها يؤدي إىل التباس التثنية بالواحد     
نظراً إىل حتريك الياء وانفتاح ما قبلها فقط من قطع ¼ يريان ½فإنّ السائل إنما سأل يف؛ على التقديرين مستقيم

وظن أنّ العلّة يف قلب اليـاء ألفـاً عنـده هـو حتـرك اليـاء وانفتـاح مـا قبلـها          ، النظر إىل حركة طارية أو الزمة    
 وليس األمر كـذلك بـل العلّـة يف قلـب اليـاء ألفـاً      ، كانت حركتها طارية أو الزمة كما هو عند البعض       سواء
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ىل الـراء كمـا يف تـرى     إ ترى يف كمااهلمزةوزن تفعِلني فحذفت اهلمـزةُ مث نقـل حركـة           
 مثّ حـذفت    ناير ألفـاً لفتحـة مـا قبــلها فـصار تـ            األوىلالياءفصار تريني مث جعلـت      

 وبــني مجعــه واكتفــى ترينبينهوســوي )١(نيرصار تــ الجتمــاع الــساكنني فــ األلـف
وسيجيء)٣(نيِمر يف تـ   اكتفىكما)٢(بالفرق التقديري 

هذا البحث

 وإذا أدخلـت النـون      ، يف النـاقص   
 :مـرمي [﴾رِين ِمـن الْبـشِر أَحـداً      فَِإما ت ﴿:  يف الشرط كما يف قوله تعاىل      ترين علىالثقيلة
وكسرت ياء التانيث حىت يطّـرد      )٤( عنه عالمةً للجزم   لإلعراب اليتالنون حذفت   ]١٩/٢٦

                                                

وحركة ياء ½:  كوا متحركة حبركة الزمة غري طارية مع انفتاح ما قبلها، فلما قال املصنف رمحه اهللا        عنده
، فـصح جوابـه مـستقيماً    ، يف مقام اجلواب، علم منه أنّ طرو احلركة مانع عن التعليل عنـده            ¼ طارية¼ يريان½

ع قلـب  ولئن سلّمنا أنّ طـرو احلركـة ال مينـ      : ل أي بطريق النـزو ¼ وال تقلب ألفاً  ½: وعلى الثاين فإنه إنما قال    
ب باأللف الجتماع الساكنني فلو حذف أحـدمها  لكن ال يقل، ¼يريان½اء ألفاً يف ب اليالياء ألفاً فينبغي أن يقل 

 . ح١٢. ألدى إىل التباس التثنية بالواحد
لكن مـا ذكـر املـصنف    ¼ لساكننيالجتماع ا؛ حذفت كسرة الياء بعد حذف اهلمزة مث الياء½: ولك أن تقول   )١(

 . ش١٢. ألنه تدريج يف التخفيف؛ أوىل
 . ش١٢. حبذف العني فقط¼ نلْفَت½حبذف العني والالم ووزن اجلمع ¼ نيفَت½فوزن الواحدة   )٢(
اء  والي الواحدة ضمري كما يف تضربني الياء يفلواحدة املخاطبة وبني مجعها، وبيانه أنّ بالفرق التقديري بني ا     )٣(

 .ش وف. ا يف اجلمع فالياء الم الكلمة وأم،اليت هي الم الكلمة حمذوفة
، فـالتقى الـساكنان مهـا األلـف واليـاء     ، لتحركها وانفتاح ما قبلها  ؛ قلبت الياء األوىل باأللف   ¼ ترأيني½: أصله  )٤(

أُدخل عليه مثّ لَما ¼ نيرت½فصار مث نقلت حركة اهلمزة إىل الراء فحذفت اهلمزة ¼ ترأَين½فصار ، فحذف األلف
فلمـا دخلـت عليـه نـون التأكيـد      ¼ يرمـا تـ  إ½سـقط النـون اإلعراِبـي فـصار     ¼ امـ إ½حرف الشرط وهو كلمـة     

، النون املدغم: والثاين، ياء الضمري: ألجل أنه التقى الساكنان أحدمها: ألجل نون التأكيد أي؛ الياءكسرت 
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.  متامـه يف بـاب اللــفيف       اهللا شاء إنيجيءوس نِيشخـ  يف اِ  الياء كسرتكما)١(لتاكيـد اجبميع نونات   
 )٣(¼ـرياِنيـ ½ـيا تبـعـاً لـ وال جتعل اليـاء ألفاً يف ر    )٢(وا ري ريـا رين   ا ر ي ر ر  :األمر

وجيوز اء الوقف
مال هذا األمرأي جيب استع

 ــل ر ــرى مث حــذفت  حذفتكما العني أيمهزتهفحــذفت )٤(همث  آخره منالياء يف ت
                                                

 . ح١٢. فحركت الياء بالكسرة جيوز حذف واحد منهما وال
فإنّ نونات التأكيد يكون ما قبلها مكسوراً يف الواحدة احلاضرة ألجل يـاء الـضمري فـأبقي علـى الكـسر بعـد          )١(

 تصري ألنّ الياء؛ وفيما لَم حتذف الياء تكسر الياء أيضاً اطّراداً للباب¼ نبِِرِِضاِ½: حذف الياء داللةً عليها، حنو   
 . بتصرف ش١٢. ¼نيِِرإما ت½: تأكيد، حنو قبل نون الما

  صيغة األمر احلاضر منه بعد التخفيف على هـذا جييءكما مر ¼ رآى½لَما وجب التخفيف يف مضارع    : يعين  )٢(
بقي ما بعده متحركـاً واليـاء تـسقط مـن آخـره عالمـةً         ¼ ترى½ألنك لو حذفت حرف املضارعة من        ؛الوزن
 أمر احلاضر منه على جييءوقد ، وقس عليه التثنية واجلمع، حد مفتوح وهو الراء فبقي على حرف وا   ، لألمر

بقي مـا بعـده سـاكناً فاجتلبـت        ¼ ترى½ألنك لو حذفت حرف املضارعة من       ؛ ¼عراِ½كـ¼ أَراِ½: األصل، حنو 
صـل كتـصريف   ز تصريفه على هذا األمثّ بعد ذلك جيو   ¼ أََرإِِ½اهلمزة املكسورة والياء تسقط من آخره فصار        

وإنما جاز ذلـك مـع عـدم جـواز االسـتعمال        ، جييءليكون على حرف واحد كما      ؛ وجيوز ختفيفه ¼ ضرِإ½
لكن التخفيف أفصح، وهلذا ، على األصل يف مضارعه؛ بناًء على قلّة االستعمال يف األمر بالنسبة إىل املضارع

ل وإذا أمـرت منـه قلـت علـى األصـ     : ث قـال حي" الزجناين"لَم يذكر املصنف جميئه على األصل كما ذكره   
علـى  ¼ ريـ ِل½فيجـوز  ، وقس األمر الغائب على ما ذكرناه من جواز األمرين   ¼ ر½وعلى احلذف   ¼ عرإِِ½كـ¼ ارأ½

 . ف١٢. على األصل¼ أَريِل½التخفيف و
فيكون تثنية أمر املخاطـب تابعـاً   ¼ لن يرى½لئالّ يلزم االلتباس بالواحد يف مثل ؛ ب ألفاًوقد مر أنّ ياءه لَم تقل       )٣(

بالتاء املثناة من فـوق كمـا وقـع يف بعـض النـسخ لكـان         ¼ تبعاً لتريان ½: ولو قال ، لتثنية الغائب من املضارع   
 . ف١٢. ألنّ تثنية أمر املخاطب مأخوذ من تثنية املخاطب من املضارع؛ أظهر

ن إذا استعمل على الوقف وجب إحلاق هاء السكت لك، ال جيب استعمال هذا األمر على الوقف دائماً: يعين  )٤(
ألنّ االبتـداء ال ميكـن إالّ   ؛ لئالّ يكون االبتـداء والوقـف علـى حـرف واحـد الـذي هـو غـري جـائز                  ؛ يف آخره 
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رينانِّ ريانِّ رين ريانِّ رونَّ رِين   احلاضر األمر يفالثقيلةوبالنون  )١(ألجل السكون 
احملذوفة مالال أعيدت أي

 باليـاء  جييء و
رين النعدام السكويف 

أي أعيدت الالم احملذوفة

ــ   ــ   ومل)٢(نِين كمــا يف ِارِم ع يف رونَّ  حتــذف واو اجلم
رِين رونْ نريوبـالنون اخلفيفـة     )٤(خبالف اُغْزنَّ وِارِمـن   )٣(ا قبلها  م  ضـمةلعـدم  

الثقيلة كأحكام أحكامها

 
                                                

فلو كان االبتداء والوقف علـى حـرف واحـد يلـزم أن يكـون احلـرف        ، والوقف يقتضي السكون  ، باملتحرك
ألنّ املراد ا التوصل ؛ وأما إذا حلق هاء السكت فال يلزم ذلك، و غري جائز الواحد متحركاً وساكناً معاً وه    

كما زادوا مهزة الوصل ليتوصل ا إىل بقاء الـسكون الـذي بعـدها يف    ، إىل بقاء احلركة الّيت قبلها يف الوقف    
 . ف١٢. االبتداء

لئالّ يلزم االبتداء بالساكن إن أسـكن  ؛ تمث أحلق هاء السك، مث استغين عن مهزة الوصل ، لعالمة الوقف : أي  )١(
 . ش١٢. ¼ره½أو الوقف على املتحرك إن لَم يسكن فصار ، الراء للوقف

 . ح١٢. فيعود الم الكلمة، النعدام السكون يف املعتلّ يف حال النون: أي  )٢(
 ألنّ حذفـه كـان اللتقـاء    ؛وال يعـاد فيـه  ، فلو حذفت لَم يبق هو؛ وليس له ما يدلّ عليه أيضاً وذلك ال جيوز             )٣(

فلما أحلق به النـون التقـى     ، ¼اور½فأسكنت الياء مث حذفت اللتقاء الساكنني فبقي        ¼ وير½إذ أصله   ؛ الساكنني
فحركتـه  ،  فحرك الواو حبركة تناسـبه  ﴾ِإما ترِين فَ ﴿ :ساكنان وال جمال حلذف شيء منهما كما ذكرنا يف        

 . ش١٢. عارضة
فحذفت الواو األوىل بعدما أزيلت عنها حركتها اللتقاء ¼ نَّووزغْاُ½: أصله، ما قبلها دالّةً على الواولكون ضمة   )٤(

، لكونـه مـدة  ؛ فحذفت واو الـضمري  ، فالتقى أيضاً ساكنان ومها واو ضمري اجلمع والنون املدغم        ، الساكنني
ألنـه  ؛ ألنّ التقاءمها هاهنا مفتقـر ؛  الساكننيينبغي أن ال حتذف واو الضمري اللتقاء    : فإن قلت ¼ نَّزغْاُ½فصار  

إنما يفتقر التقاءمها يف املدغم قبله لني إذا كـان املـدغم   : ، قلنا¼متود الثوب½يفتقر يف املدغم قبله لني مثل    
ِلم ال جيـوز  : وذلك لَم يوجد؛ إذ الضمري كلمة أخرى والنون كلمة أخرى، فإن قيل، واللني يف كلمة واحدة  

لـو حـذف األلـف يف املثنـى اللتـبس        : ، قلنـا  ¼اضربنانّ½و¼ اضربانّ½: التثنية ومجع املؤنث، حنو   احلذف يف   
. لعلّة االلتباس واالجتماع؛ فانعدم احلذف فيها، ولو حذفت من مجع املؤنث الجتمع ثالث نونات، باملفرد

 .ح١٢
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ــذف وال . راٍء إخل: يرى منوالفاعل مهزتهحتـ
أي مهزة راء

ــا ــيء  ملـ ــلاسماملفعول يف جيـ ال :  وقيـ
؛ ألن ما قبلـها ألـف واأللـف ال تقبـلُ احلركـةَ ولكـن جيـوز لـك أن              مهزتهحتذف 
ــ مهزتهجتعل ــني ب ــى     ب ــس عل ــسأَلُ وِق ــأَلَ ي ــا يف س ــِري ِإراَءةً أَٰر هذاني كم ١(ى ي( .

 جيـب    وال)٢(يِدهـ مـرُءوي فأُِعـلّ كمـا يف م       : أصـله  إخل... مـرِءي : واملفعول
فـال  )٣(حذف اهلمزة؛ ألن وجوب حذف اهلمزة يف فعله غـري قياسـي كمـا مـر      

مرى: يف أيحنو يف وجوباً اهلمزةوحتذف املفعـــولَ وغـــريه الفعلُيستـتبع
غري الفعل

مستتبعه وهولكثـــرة  
هأي استعمال مستتبع

  أرى
 اهلمـزة يف هـذه      ختفيفاًحذفتِمرأًى وإذا   : لةٰ مرأًى واال  الثالثي منواملوضع ،والنهي األمر أيوأخوامايِري  

نظائرها على بالقيـاس    احلذفجيوزاألشياء   اهول. واقع أيمستعمل غـري    احلذف أيأنه إالّ   والنهي واألمر املضارع من
من الرؤية

 :ِءياألصل علىر 
 ضوأدب يأخذ   نأخذ: حنو،  من مخسة أبواب   جييءاملهموز الفاء   .  إخل ...يرى

 من ثالثـة    جييء يأسل واملهموز العني     كوأسل يأرج   سوأِرج يأهب   فوأهبيأِدب  
                                                

 تيـ نكذلك جيب التخفيف إذا ب، أخواتهلكثرة استعماله دون ¼ رآى½كما جيب التخفيف يف مضارع  : يعين  )١(
ابـن  "قال  ، لكثرة استعماهلما دون أخواما   ؛ يف ماضيه ومضارعه معاً   ¼ ريى ي ٰرأ½: وقلت¼ رآى½األفعال من   
حذفت اهلمزة حـذفاً الزمـاً يف املاضـي واملـستقبل          ¼ أفعل½إذا كان املاضي من الرؤية على زنة        ": احلاجب
 . ف١٢. مجيعاً

،  والسابقة منهما ساكنةً فقلب الواو ياًء وأدغم الياء يف الياء¼يوُءرم½ يف  اجتمع الواو والياء،¼يودهم½: أصله  )٢(
 . ملخصا ح١٢. ¼مرئي½مث كسر ما قبلها وهو اهلمزة فصار 

 . ح١٢. وكلّ ما ثبت بغري القياس ال يقاس عليه غريه  )٣(



 
 



 مـن   جيـيء واملهموز الـالم    .  يلؤم كولؤم ييئَس   سويِئس يٰرى   فرأى: حنو، أبواب
هنأَ: حنو، أربعة أبواب 

ض
وال . )١( جيـزؤ  كوجزؤ يـصدأُ    سوصِدئ يـسبأ    فوسبأ ئُ يهنِـ  

جييء 
من املهموز

أنّ : حنو،  إالّ مهموز الفاء   املضاعف يف   
ض

 ن وال تقع اهلمـزة موضـع حـروف       يئِ 
وأَد:  يف املثال إال مهمـوز العـني والـالم حنـو          جييءومن ثَم ال    )٢(العلة

 فووجأَ)٣(ض
 إالّ مهمـوز  جييء ال أيالناقص ويف ضوجاء ننٰا: حنـو ،  إال مهموز الفاء والالم  جييء ال أياألجوفويف  

: حنـو ، العـني  املفروق إال مهمـوز   جييء ال أياللفيفى ورأى ويف    ٰبأ: حنو، الفاء والعني 
 الكلمة أول أياألول اهلمــزة يف  وتكتــبضىٰوأ: حنــو، مهمــوز الفــاء إالّ جييء ال أياملقرونيف  وضىٰوا

 وقـوة  الكتابة يفاأللفاٍَب واُمٍّ وِاِبـٍل خلفـة     : حنـو ، الثةالثاألحوالعلى صورة األلف يف كل      
 إذا كانـت سـاكنةً   اهلمزة تكتبالوسط ويف)٤(الكاتب عند االبتـداء علـى وضـع احلركـات        

                                                

يف املواضع الثالثة إنما هو لفتحة عـني  ¼ علم½على مثال باب ¼ فتح½وتقدمي مثال باب  ،  من غريها  جييءوال    )١(
¼ نـصر ½فلكثرة استعمال مهموز الفاء من باب  ¼ ضرب½على مثال باب    ¼ نصر½وأما تقدمي مثال باب     ، ماضيه

 . ش١٢. أخذ: ولكثرة استعمال خصوص املثال أعين¼ ضرب½بالنسبة إىل استعماله من باب 
ا تفرع عليه دفع توهم أنّ املهموز قسم من األقسام السبعة فال جيتمـع مـع قـسم    والغرض من هذا الكالم وم   )٢(

 . ش١٢. وإالّ فهذا احلكم وما تفرع عليه ضروري ال حيتاج إىل تعليمه، تداخل األقساملئالّ يلزم ؛ آخر منها
: ني أيه بالسكّتأْجو: ، يقالأُج يأَجو: ولهوق. ةدفنها يف القرب وهي حي: ه أي ابنتدأَ و:، يقالدِئي] دأَو[: قوله  )٣(

 أَيـ  أصـله ج ¼جـاء ½:  وقولـه ،حِرفَـ :  أي فـالنٌ آنَ: يقال.  فقلبت الواو ألفاً   نَو أَ :أصله¼ آنَ½:  وقوله ،ضربته به 
 . ف و ح وغريمها ملخصا١٢. فقلبت الياء ألفا

فيكون األصل فيهـا أن  ،  كما توضع لسائر احلروف    وضع لَها صورة خمصوصة باألصالة    أنّ اهلمزة لَم ت   : يعين  )٤(
   Å 

#   

   " ! )(١١٦ 
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 اهلمزةكانتوإذا )١(رأس ولـؤم وذئـب للمـشاكلة   : حنـو ، على وفق حركة مـا قبلـها    
 مؤولَـ  لَأَس: حنو، تعلم حركتها  تكتب على وفق حركة نفسها حىت         متحركة
ِئموس

 متحركة يف آخر الكلمة تكتب على وفق حركـة مـا قبلـها        اهلمزةكانتوإذا  )٢(س
طَر و أَرقَـ : حنـو ، )٣( وفق حركة نفسها؛ ألن احلركة الطرفية عارضية        علىال  

ك

 َء
                                                

وإذا لَم يكن لَها وجود يف الكتابة لَم يتصور ، لعدم صورا وتوجد يف التلفّظ عينها؛ ال توجد يف الكتابة أصالً
لكن قد تكتب على صورة حرف مـن احلـروف لعـارض، فتكتـب يف األول           ، وضع احلركة يف الكتابة عليها    

وحاصـله أنّ  ، خفّة األلف كتابة وقوة الكاتب عند االبتداء على وضـع احلركـات عليهـا          ِل؛ على صورة األلف  
 . ف١٢. أن ال تكتب اهلمزة وال حركتها لكنهما تكتبان يف األول للعلّة املذكورة: األصل

 . ش١٢. لتوافق صورة اهلمزة حركة ما قبلها ولتوافق طريق ختفيفها: أي  )١(
فمنهم من حيذفها إن كـان ختفيفهـا   ، ة املتحركة الساكن ما قبلها ِلمكان االختالف فيهاوإنما لَم يورد أمثل     )٢(

ومنهم مـن حيـذف املفتوحـة بعـد النقـل فقـط،        ، ¼لَيس½واإلدغام كـ ، ¼مسي½و¼ ملُي½و¼ لُسي½: حنو، بالنقل
، فها يف اجلميـع   ومنـهم مـن حيـذ     ، ¼يـسأل ½: واألكثر على حذف املفتوحة بعد األلـف، حنـو        ¼ يسل½: حنو

علـى  ¼ رئَِم½و¼ نٌؤج½وأشار باملثال إىل أنّ هذا احلكم إذا كان حركة ما قبلها فتحة فيعلم منه أنّ كتابةَ حنِو   
بـدلَ  ¼ علـى طريـق ختفيـف اهلمـزة    ½: ولو قال، إذ األصل أن يكون الكتابة على طراز اللفظ       ؛ طريق ختفيفها 

؛ إالّ أنه عدل منه إىل ما يف الكتابة  ¼ مئر½و¼ جؤن½ لشمل حنو    كما قاله غريه  ¼ على وفق حركة نفسها   ½: قوله
 علـى أنهمـا كانـا    قـد علـم بطريـق آخـر كمـا ذكرنـا       ¼ جـؤن ½و¼ مئر½وحكم حنو   ، ليشمل الساكن ما قبلها   

 . ش١٢. مستثنيني يف ختفيف اهلمزة من حكم أخواِتها
تلـك احلركـة يف حمـلّ    : يعـين ، ¼ال حركـة ½ـلكون الطرف حملّ التغير فيكـون احلركـة يف هـذه الـصورة كـ            )٣(

ألنّ الالم حملّ التغير فلم يبق معتدا ؛ وأما يف املبين فكذلك، لكونه حملّ التغير أما يف املعرب فظاهر؛ ضعيف
ألنّ العارضـي ضـعيف   ؛ بـل املـراد أنهـا ضـعيفة    ، اصـطالحية ¼ عارضية½: وليس املراد من قوله ، ا للضعف 

 . ح١٢. ¼قرأ½: فذكر العارض وأراد الضعيف عنها، حنو، يبالنظر إىل األصل
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 )٢(لطرو حركتـها )١( على صورة شيء  اهلمزةتكتب وإذا كانت ما قبلها ساكناً ال        ئَِتفَو
 .)٣( وبرٍءخبٍء ودفٍء : حنو، اهلمزة قبل أيقبلهاوعدم حركة ما 

                                                

 . ف١٢. لَم تكتب على صورة حرف من احلروف: أي  )١(
 . ح١٢. النعدام احلركة فيما قبلها؛ وال تكتب اهلمزة على صورة ما قبلها، ألنّ حركة اهلمزة طارية: أي  )٢(
: حنو، ذا كانت مضافةً إليه فتكتب على وفق حركة نفسهاأما إ، هذا إذا كانت الكلمة غري مضافة إىل الضمري  )٣(

 ١٢. واهللا أعلـم بالـصواب    . من فتح ¼ هان کردنپن½: اخلبؤ، ¼مررت خببئك ½و¼ رأيت خبأك ½و¼ جاء خبؤك ½
 .ح

 . ف١٢. لَم تكتب على صورة حرف من احلروف: أي  )١(
 . ح١٢. النعدام احلركة فيما قبلها؛ وال تكتب اهلمزة على صورة ما قبلها، هلمزة طاريةألنّ حركة ا: أي  )٢(
، أما إذا كانت مضافةً إليـه فتكتـب علـى وفـق حركـة نفـسها      ، هذا إذا كانت الكلمة غري مضافة إىل الضمري     )٣(

.  أعلم بالصوابواهللا. من فتح¼ هان کردنپن½: اخلبؤ، ¼مررت خببئك½و¼ رأيت خبأك½و¼ جاء خبؤك½: حنو
 . ح١٢
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)١( 
ألنّ أمـره   :  وقيـل  احلركات لتحملالصحيحه مثلُ ماضي    مثال؛ ألن ماضي  : ويقال للمعتلّ الفاء  

 مثالجييءوال )٢( مـن مخـسة أبـواب      جييء املثالوهوِعد وِزنْ   : حنو، الوزن يفجوفاألمثل أمر   
 يف يوجد أصلهيجدفحــذف الــواو يف ¼ قبيلةعامر اسمبين½ يفعــل إال وجــد يجــد يف لغــة نفعلمــن 

لغة هذه: وقيل، )٣(لغتهم لثقل الواو مع ضمة ما بعدها        ضـعيفة فـاتبع ِليِعـد يف        عامر بين أي
 إذا وقَعتــا يف أول الكلمــة كحكــم حــرف     والياءوحكــم الــواو  )٤(احلــذف
 ونظائرهـا لقـوة املـتكلّم       ينع ويِنـع  و  ووِقر رقَ وو بالضمووِعد بالفتحوعد: حنو)٥(الصحيح

                                                

ألنّ حرف العلّة يف الكلمة إما أن يكون واحداً أو متعدداً فإن كان واحداً قدم على ما ؛ قدمه على سائر املعتالّت  )١(
ألنّ حرف العلّة ؛ مثّ ما يكون فيه حرف العلّة واحداً على ثالثة أقسام، ألنّ الواحد قبل املتعدد؛ تعدداًيكون فيه م

 . ف١٢. ألنّ الفاء مقدم عليهما؛ إما أن يكون فاء الكلمة أو عينها أو المها فإن كان فاء قدمت عليهما
: الوجل، ¼مسع½من ¼ وجل يوجل½و¼ ن کردپیمان½: الوعد، ¼ضرب½من ¼ وعد يعد½: مطلقاً، حنو  )٢(

عالی قدر وعالی ½: الوجاهة، ¼وجه يوجه½و، ¼فتح½من ¼ درد مند شدن½: الوجع، ¼وجع يوجع½و¼ ترميدن½
 . ح١٢. ¼حسب½من  ¼میراث یافنت½: الوراثة، ¼ورث يرث½و، ¼كرم½من  ¼ شدنہجا

هورة إنما هو لوقوعها بني الياء إنّ حذف الواو يف جيد على اللغة املش: جواب سؤال وهو أن يقال  )٣(
بأنّ : مع وقوعها بني ياء وضمة؟ فأجاب¼ جيد½فِلم حذف الواو يف " بين عامر" لغة وهذا مفقود يف، والكسرة

 . ح١٢. حذفها ألجل الثقل
 من مخسة أبواب جييءالباب األول بعد ذكر أنه  من جييءولَما بين أنه ال ، يف حذف الواو وإن لَم يقع بني ياء وكسرة: أي  )٤(

 . ف١٢.  إىل تفصيل تلك اخلمسة الّيت هي ما عدا الباب األولفلم حيتج، ل األبواب ستة معهودةبين اخلمسة بناءً على أنّ أص
 . ش١٢. يف الصحة وعدم اإلعالل سواء كانتا مفتوحتني أو مضمومتني  )٥(



 
 



 إىل حرف   بانقالبه أيبالقلب إن اإلعالل إمنا يكون بالسكون أو       : وقيل، )١(عند االبتداء 
باحلذفالعلــة أو 

حمذوفاً بكونه يأ

وثالثتها 
الثالثة من كل أي

 فلتعــذّره؛ ألنــه مبتــدأ     السكونأمــا  ،  ال تمِكــن 
 بـه غالبـاً يكـون     املقلوبر وكـذا القلـب؛ ألنّ      واالبتداء مـن الـساكن متعـذَّ      

ا احلـذف فلنقـصانه مـن     وأمـ ،  ساكنة ة ال يكون إالّ   وحرف العلّ )٢(ةحبرف العلّ 
،  يف الزوائــداردالثالثي  فالتبــاع  فيهاملزيدوأمــا يف ، )٣(اردالثالثي يف احلذف تقدير علىالصاحلالقــدر 

 املاضييلتبسى ال   حتـ )٤(رخِـ ٰ بالتـاء يف األول واال     يقع ال أييعوضأوجل يوِلج إيالجـاً وال      : حنو
ومن ثَـم ال جيـوز إدخـال التـاء يف     ، )٥( واملصدر يف نفس احلروف  بالتعويضباملستقبل

                                                

إذ لَم ؛ م على التكلّموعند االبتداء يقوي املتكلّ، لتخفيف وتسهيل التكلّم على املتكلّمفإنّ اإلعالل إنما هو ل  )١(
 . ش١٢. فال حيتاج إىل التخفيف والتسهيل، ور وعي يف الكلم بعديعرض له فت

. هي ال تكون إالّ ساكنةفيلزم إما حتصيل احلاصل أو االبتداء بالساكن؛ إذ من مجلة حروف العلّة األلف و  )٢(
املقلوب به ½:  وهي للتأكيد فيكون تقدير الكالمزائدة يف املنصوب¼ يكون حبرف العلة½: والباء يف قوله

  .ح وف ملخصا ١٢. ¼غالبا إمنا يكون حرف العلة
. وحرف يتوسط بينهما، وحرف يوقف عليه، حرف يبتدأ به: وقد مر أنّ القدر الصاحل أن يوجد ثالثة أحرف  )٣(

 . ف١٢
 . ف ملخصا١٢.  يف حمل التغيري الذي هو طرفا الكلمة العوض ال يكون إالّ ألنّ¼رل واآلِخاألو½ال إمنا ق  )٤(
إذ هو املشهور فيما  (مث يعوض عنها بالتاء¼ وعد½ينبغي أن حيذف الواو من : جواب سؤال وهو أن يقال  )٥(

ض بالتاء يف أول الكلمة اللتبس  حتى ال خيرج عن القدر الصاحل؟ فأجاب بأنه لو عو)بينهم كما يف عدة
يف نفس ½: ، وإنما قال¼عدة½: ولو عوض يف اآلخر التبس باملصدر، حنو، ¼تعد½باملضارع وهو 

واملضارع ، فإنّ املاضي يكون مبنياً على الفتح؛  ألنّ االلتباس باحلركات والسكنات منتٍف؛¼احلروف
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ــاس باملــستقبل  )١(مثالًعدة يف الواو عن عوضاًاألول ــتكالن  لاللتب ــدم )٢(وجيــوز يف ال  باملستقبلااللتباس لع
واخلفـوك ِعـد    ع    :  يف قـول الـشاعر      كما)٣(وعند سيبويه جيـوز حـذف التـاء       

وعـند الفراء )٥(؛ ألن التعويض من األمـور اجلـائزة عـنـده      )٤(األمِر الذي وعدوا  
إلضــافة؛ ألن إالّ يف ا)٦(رف األصــلي مــن احلــ عـوض التاء أيألا، عدة مثل يفاحلذفوز ال جيــ

                                                

 .ح ١٢. وكذا املصدر، يكون معرباً باحلركات املختلفة
لثقلها عليه مع ؛ نقلت حركة الواو إىل العني، بكسر الواو¼ وعد½: ¼عدة½ألنّ أصل ؛ بل أدخلت يف اآلخر  )١(

، حذفت الواو مثل ما ذكرنا¼ وعدة½: أصلها: مثّ زيدت التاء عوضاً عنها، وقيل، إعالل فعلها وحذفت الواو
ولذا لَم حيذف من حنو ، ال حتذففإن زال أحد الوصفني ؛ ولزم تاء التأنيث كالعوض من احملذوف

 . ش١٢. ¼يواصل½: لعدم اعتالل فعله، حنو؛ ¼الوصال½وال من ، لعدم الكسرة؛ ¼الوعد½
 . ش١٢. الوكالن: أصله، تفويض األمر إىل الغري: مصدر من الوكل، وهو  )٢(
 . ش١٢. التاء الّيت هي عوض عن الواو يف العدة مطلقاً: أي  )٣(
وهي ، عدة األمر:  واملراد،اودع الذي و األمِرد ِعكوفُلَخأَو* ا ودرجان فَنيا البودج أَطَيإنّ اخلِل: شعر  )٤(

: أي، ¼أجدوا البني½: األحباء اتمعون، وقوله: واملراد من اخلليط، املصدر فحذفت التاء للضرورة
خالفوك يف عد األمر : أي، ¼لفوك عد األمر إخلوأخ½: وقوله، ذهبوا: أي، ¼فاجنردوا½: وقوله، اختاروا الفراق

منصوب على أنه صفة مصدر ¼ كما يف قول الشاعر إخل½: اعلم أنّ الكاف يف قوله. الذي وعدوك به
حذفاً مثل حذف ¼ عدة½جيوز حذف التاء عند سيبويه من : حمذوف وهو موصوفه عبارة عن احلذف أي

 . ح١٢. كائن يف قول الشاعر
 . ش١٢. فال يلزم من حذف العوض حمذور، ر الواجبةال من األمو )٥(
لو حذف لفات الغرض الذي أِتي : فلو حذفت التاء يلزم حذف العوض واملعوض عنه وذلك غري جائز، وقيل  )٦(

ألجله وهو أنه لَما كان يف احلذف خروج من القدر الصاحل وذلك غري حسن وقد حذف حرف العلّة فيه 
فلو حذفت التاء أيضاً ، حملذوف حتى ال خيرج الكلمة من القدر الصاحل صورةًوجيء باحلرف عوضاً عن ا
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ــافة  ــوم اإلض ها مقامتق
ــم  وكذلك)١(التاء مقام ــة½ حك ــتقامة وحنومهــا ¼اإلقام ،)٢( واالس

التاء  حذف ثَم ومن
العدة كحكم حكمها أن أجل من أي

ــاىل يف  ــه تع ــصلَاةِ و﴿: قول ــام ال ــور[)٣(﴾ِإقَ  ]٢٤/٣٧ :الن
وعد الضمائريف إحلــاق : وتقــول

املثال من للماضي
  يف وعــدتجيب أيوجيوز.  إخل...كالصحيح الكل يفوعدوا وعــدا 

أصـله يوِعـد    .  إخل ...يعـد : الضمائر إحلاق عنداملستقبل، )٤(إدغام الدال يف التاء لقرب املخرج     
التقديرية نه يلزم اخلروج من الكـسرة    فحذف الواو؛ أل  

 الياء هي اليت
التقديرية  إىل الـضمة  

الواو هي اليت
 

ال ثَم ومن)٥( ثــقيل   هذا احلقــيقية ومثـل      ومن الضمة التقــديرية إىل الكـسرة      
الثقل هذا أجل من أي

                                                

 . ح١٢. فال جيوز احلذف، لفات الغرض وهو عدم اخلروج من هذا القدر
وحاصل هذا االستثناء جواب عن استدالل سيبويه . بسبب استلزامها املضاف إليه مقام التاء فيجوز حذفها  )١(

ودعواه ، أنّ حذف التاء يف الشعر إنما هو يف حال اإلضافة: وبيانه، ذف مطلقاًبقول الشاعر على جواز احل
 . ش١٢. فلم يتم التقريب، مطلق فلم يثبت به

حكم ¼ العدة½مثل حكم : أي، واملبتدأ هو احلكم، يف حملّ الرفع على أنه خرب املبتدأ¼ كذلك½الكاف يف   )٢(
وحيتمل أن ، خر الكلمة على اختالف املذاهب املذكورة سابقاًيف حق حذف التاء املفتوحة يف آ¼ اإلقامة½

 . ح١٢. يف إدخال التاء املعوضة يف آخر الكلمة¼ اإلقامة½حكم ¼ عدة½ومثل حكم : يكون معناه
 . ش١٢. كما حذفت يف عد األمر، لإلضافة¼ إقامة الصلوة½: أصله  )٣(
 . ش١٢. فيجب اإلدغام، فكأما من جنس واحد فيثقل  )٤(
: ألنه أي: وقوله، فحذفت الواو اليت وقعت بني ياء مفتوحة وعني مكسورة، يوعد: ¼يعد½وأصل : قوله  )٥(

اليت : أي، إىل الضمة التقديرية: وقوله، الّيت هي الياء: أي¼ يلزم اخلروج من الكسرة التقديرية½: وقوله، الشأن
: أي، مثل هذا ثقيل: وقوله، وهي كسرة العني، يقيةومن تلك الضمة التقديرية إىل الكسرة احلق، هي الواو

لتعذّر االبتداء ؛ وال بإسكانه، ألنها عالمة؛ وال ميكن إزالة هذا الثقل حبذف الياء، على اللسان وهو ظاهر
، ولو حرك حبركة غري الكسرة يلزم تغيري البناء، وال حبذف كسرة العني لئالّ يلزم التقاء الساكنني، بالساكن
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دِئلٌ½و ¼ِحبـك ½ وفُِعــل إالّ      لــغة علــى وزن ِفعـلٌ       جييء
نيول

¼ تعـد ½ يف  الواو أيوحذفت)١(¼
يوِضع؛ ألنّ أصـله    )٣(عضي يف مثل    الواو أيوحذفت)٢(وأخواته أيضاً للمشاكلة  

الضاد بكسر
 املذكورة للعلةفحذفت  

  احللق؛ ألنّ حـرف     )٤( مفتوحـاً نظـراً إىل حـرف احللـق         الضاد بفتحتضعمث جعـل    ، الواو
                                                

وعد ½وكلّ ذلك يف بناء املعلوم من ، ألنّ الياء تقارب الكسرة فوقع الفاء فاصلة بني قريبني؛  إنما حذفت الواو:وقيل
 . ف١٢. بإثبات الواو وفتح العني¼ دعوي½: ولو بين منه اهول زالت الكسرة فلم حيذف الواو فيقال، ¼يعد

وقد ، إذا مرت ا الريح¼ الرملة½اسم لكلّ شيء فيه تكسر كـ: وقيل، وهو اسم قبيلة، ل على الوزن األو:حبك  )١(
بكسرمها ¼ كبِِحِِ½: ويقال، ¼عنق½بضم احلاء والباء مجيعاً كـ¼ كبح½: ألنه يقال؛ بأنه من تداخل اللغتني: أجيب

فلما تلفّظ باحلاء ، بكسر احلاء وضم الباء كأنه قصد احلبك بكسرمها أوالً¼ كبِح½واملتكلّم بـ، ¼إبل½أيضاً كـ
ألنه يف كلمة ؛ إالّ أنّ هذا التداخل ليس بشائع، مكسورة غفل عن ذلك وقصد اللغة األخرى وهي احلبك بضمتني

هو اسم قبيلة أليب : وقيل، ¼ولني½ يقال له باهلندية وهو دويبة يشبه ابن العرس، على الوزن الثاين: دئلو، واحدة
األسود الدل عليها يف األبنية، ألعالميل فيكون من قبيل اؤجلواز أن تكون منقولة من الفعل ؛ واألعالم ال يعو

 . وح ملخصا ف١٢. ام غريمها عليهن الوزنان من الشواذّ قال يقاس وهذا، مسي بهإذا¼ رمشّ½كـ
)٢(  لَم يعكس؟ قلنا: فإن قلت ذا املقصود هو التخفيف وذا ال حيصل: األصل محل القليل على الكثري فِلم ّإال 

ِلم لَم حيمل اهول على املعروف وإن كانت العلّة مفقودة كما ذكرت من التشاكل؟ : فإن قلت. الطريق
هول خيالف املعروف: قلتوال يلزم من التشاكل بني املتجانسني طلب التشاكل بني املتباينني ، ا

 . ح١٢. واملتخالفني
)٣(  ر وهو أنّوهذا جواب دخل مقدأصل  ي ضع½ يوضة بفتح الضاد فوقع الواو بني ياء وفتحة فلم يوجد علّ¼ ع

ع  الواو حذف يف مثل يضوحاصل اجلواب أنّ. ذفة أيضا مع أنه حاحلذف فيه ومل حيمل على ما فيه علّ
ع ويقَويسع ويهألنّا عينه والمه حرف حلق وإن كان عني الفعل مفتوحاًب وغريها مم ِضعور  بكس أصله ي

 . ف ملخصا١٢. ة احلذف املذكورةالضاد لوجود علّ
إالّ أنه يرد عليه أنه ِلم لَم تعد الواو بعد زوال املانع ،  لثقله فتكون فتحة العني مقاومةفإنّ حرف احللق ثقيل  )٤(

األصل فِلم حكم بأنه يف ، مكسور العني¼ وسع½ه فإنّ ماضي؛ ¼يسع½ويشكل أيضاً مبثل ، كسرة ما بعدها: أعين
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يوِعد؛ يف   الواو أيحتذف  وال   )١(ثقيل والكسرة أيضاً ثقيلة فأبدلت الكسرة فتحةً      
أوعد مضارع

 ألنّ  
. موعـود : واملفعـول . واعد: الفاعل. )٣(ِعد إىل آخره  : األمر. )٢( يؤوِعد  أصله

 يـاًء لكـسرة مـا    لسكواالواوِموعـد فقلبـت    : ِميعـد أصـله   : لةٰواال. موِعد: الظرف أيواملوضع
يقلِّبوا الصرفييونوهم، لهاقب

أي الواو بالياء

باحلاجز يف  
أي مع وجود احلائل

 .)٥( أقلبونيكون موعد يفحاجٍزفبغري )٤(ِقنية:  حنو
                                                

فذكروا ذلك ، أنه وقعت هذه األفعال حمذوفة الواو مفتوحة العني: بكسر العني وهو شاذّ؟ واجلواب¼ يفعل½
وكذا مجيع العلل املذكورة يف هذا الفن، فإنها ،  هلم بذلكنوإالّ فم، التأويل لئالّ يلزم منه هدم قاعدم

 . ش١٢. فإنه ينفعك يف مواضع كثرية، هذامناسبات تذكر بعد الوقوع واألصل هو املسموع فاحفظ 
لو كانت العلّة ما ذكرمت متحقّقاً جيب أن يفتح : فإن قلت. ليكون خفّة الفتحة يف مقابلة ثقل حرف احللق  )١(

لعلّه موقوف على : وغري ذلك؟ قلنا¼ وهب يهب½و¼ وعد يعد½: عني الفعل يف مجيع ما فيه حرف احللق مثل
فما نقل منهم على خالف األصل يطلب له علّة ونقول منه علّة فنحتاج ،  بقياسيةالسماع من العرب وليست

ألنّ ؛ إىل علّة ما فعلوه من النقل من الكسرة إىل الفتح ولَم حنتج إىل علّة ما تركوه على الكسر أو الضم
 . ح١٢. األصل أن يبقى كلّ شيء على أصله

 لَم تكن مانعة انت اهلمزة املقدرة مانعة من سقوط الواو مع أنهفلما كا، فلم توجد العلّة املوجبة للحذف  )٢(
فلم ، ألنه على تقدير سقوط الواو بقي الثقل باخلروج من الضمة إىل الكسرة؛ ¼رِسوي½عن قلب الواو ياًء يف 

 . ش١٢. وألنّ الواو تفوت بضمة ما قبلها فقويت على الثبات؛ يترك األصل
مثّ حذفت مهزة الوصل لالستغناء عنها ¼ ِاِعد½وقعت الواو بني الياء والكسرة فحذفت فصار ¼ ِاوِعد½: أصله  )٣(

 . ح١٢. ، وقس عليه غريه¼ِعد½فصار 
 . ش١٢. وذلك حلاجز فيها هو النون الساكنة، مبعىن احلفظ¼ نصر½مصدر من باب ¼ قنوة½: أصله  )٤(
وأما . هذا الذي ذكره املصنف هو أحكام املثال الواوي، حلاجزيرون القلب بغري احلاجز أوىل من القلب با: أي  )٥(

ألنّ الياء أخف من الواو ؛ ¼عِني يعني½و¼ رِسي يرِسي½: اليائي فلم حيذف منه الياء وإن وقعت بني ياء وكسرة، حنو
 . ف١٢. لعدم اعتالله؛ م يذكرهولعلّ املصنف لَ، كذا قيل¼ سيد½و¼ ميزان½: بدليل أنهم قلبوا الواو ياًء يف حنو
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)١( 
 ويقال له أجوف  ذو الثالثـة  : ويقـال لـه  .  عـن احلـرف الـصحيح   وسطه أيجوفه خللـو

املتكلّملصريورته على ثالثـة أحـرف يف املاضـي          
 األجوفوهوقلـت وبعـت     : حنـو )٢(الواحد أي

وقـال  )٣( خيـاف سوخاف يبيـع  ضوباع يقـول  نقال: حنـو ، الدعائم منأبواب مـن ثالثـة   جيـيء 
شامالً  أصالًبعض الـصرفيني     يخرج يف بـاب اإلعـالل       كلية قضية أي

أي حيصل

 األصل أيمنهمجيـع املـسائل       
يتـصور علـى سـتة      )٤( غـري الفـاء    كونه حاليف العلّة   إنّ اإلعالل يف حروف   : وهو قوهلم 

حروف العلّة ؛ ألنــه يتـصور يف  عقالًوجهاًعـشر  
اليت هي غري الفاء االبتدائي

 احلركــات الــثالث ، أربعــة أوجـه 
 حتـى حيـصل     الثانيةاألربعةيف  )٥( األربعة Multiplyفاضرب قبلها أيضاً كذلك     يتصوروفيماوالسكون  

 لتعـذّر اجتمـاع      ساكن قبلها أيفوقهامث اتـرك الـساكنة الـيت        ، لك ستة عـشر وجهـاً     
قبلها مفتوحاً  األربعـة إذا كـان مـا         ،الساكنني فبقي لك مخسة عشر وجهاً     

، )٦(أي ما قبل حرف العلة 
                                                

 . ف١٢. ما يكون عينه حرف علّة: واملراد من األجوف، وجه تقدميه على الناقص واللفيف ظاهر ِمما ذكرناه يف املثال  )١(
)٢(    ريف الثالثي ا ا كان املتكلّ له، وملّ  تبعاً ¼ذي ثالثة ½ـم ب ى غري املتكلّ  د ويسم م مقـد    ما علـى غـريه كمـا مـر 

 . ش ملخصا١٢. اعتربه يف صريورته على ثالثة أحرف وإن كان املخاطب أيضاً كذلك
طالوأما ¼ ½خاف خياف½ويف نسخة بعد   )٣(

ك
 .¼يف هذا الباب¼ بين متيم½ يطول فهو طويل من كرم يكرم فلغة 

 . ح١٢. فيشتمل األجوف والناقص، سواء كان يف مقابلة العني أو الالم  )٤(
 . ش١٢.  والسكوناألربعة األوىل اليت هي أحوال حروف العلّة من احلركات الثالث: أي  )٥(
 . ملخصا ف١٢.  إما ساكنة أو مفتوحة أو مكسورة أو مضمومةوحرف العلة مع أحد األحوال األربعة  )٦(



 
 



قَول: حنــو
مصدراً

  لَ وال تــو ــِوف وطَ وخ ــع يــلُّ األوىلوب ــة إذا  ألنّ؛ )١(ع  حــرف العلّ
قبلها  ماسكنت جعلت من جنس حركة      أ الساكن للـني عريكـة      األوقات مجيع يف

أي طبيعته
ما  واستدعاء 

حركة

 
 )٢( قبلـها   مايـيـِسر إالّ إذا انفـتح       :  ويوِسر أصله  نٌازو أصله مِ  زانٌيمِِ: حنوقبلها  

قَالٌ :حنـو ، وعــند بـعـضهم جيـوز القلـب       )٣(خلفة الفتحة والـسكون   
 ويعــلّ )٤(مصدراً

: حنــو  ويعل)٥(¼يِزغـ ي½ـأَغــزوت بــواو ساكــنة تبعــاً لـ   :  أصـلهت يـزأَغْـ : حنـو 
                                                

 . ش١٢. ¼قول½: وهي ما كان حرف العلّة فيه ساكناً وما قبلها مفتوحاً، حنو  )١(
ة ودقّتها وخفّتها وجذب حركة ما للطافة حرف العلّ؛ إنما جعلت حرف العلّة من جنس حركة ما قبلها: يعين  )٢(

: أصـله ¼ ميـزان ½: ، حنـو قبلها إىل نفسها إذا كانت احلركة خمالفةً له؛ إذ اجلار وارور خمالفـا األحـوال           
؛ بـت اليـاء واواً    قل¼ ييـسر ½: أصـله ¼ يوسـر ½ قبلـها، و   لسكوا وانكسار مـا   ؛ بت الواو الساكنة ياءً   قل¼ موزان½

حـروف  : االسـتثناء مفـرغ يعـين   ، حروف العلّةما قبل :  إذا انفتح ما قبلها أي   إالّ، لسكوا وانضمام ما قبلها   
العلّة إذا أسكنت جعلت من جنس حركة ما قبلها يف مجيـع األحـوال إالّ يف حـال فـتح مـا قبلـها فحينئـذ ال                   

 . ملخصا ح١٢. جتعل من جنس حركة ما قبلها بل تبقى على حاهلا
تخفيف وإذا كان حرف العلّة ساكناً وما قبله مفتوحاً فاخلفّة حاصلة فال حيتاج إىل أنّ القلب إنما هو لل: يعين  )٣(

 . ش١٢. القلب
ل صمت إليك فتقب* ل تابيت تبت إليك فتقب: وقد جاء ، وقصداً إىل زيادة التخفيف   ، نظراً إىل العلّة املقتضية     )٤(

]: ٢٠/٦٣:طـه [﴿ِإنْ هذَاِن لَـساِحراِن﴾    :ه تعاىل يف تفسري قول  " الواحدي"ذكر  ، توبيت وصوميت :  أي .صاميت
ــ  ،هي لغة بلحرث وهي قبيلة مـن الـيمن        : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما      هاهنـا قبـل القلـب كـان     ¼ هـذان ½ ف

 . بتغير ش١٢. ¼ينذَٰه½
منقـوض  حروف العلّة ال تعـلّ إذا كانـت سـاكنةً ومـا قبلـها مفتوحـاً            : أنّ قولكم : جواب دخل مقدر تقديره     )٥(

أنّ الواو لَما أعلّ يف  : وحتقيق اجلواب . فإنّ الواو فيه ساكنة وما قبلها مفتوح مع أنه يعلّ بالقلب          ¼ أغزيت½بـ
بضم الياء وكسر الزاي بقلبها ياًء لتطرفها وانكسار ما قبلها يعلّ يف ماضيه بقلبـها     ¼ يغزي½مضارعه الذي هو    

   Å 

#   

   " ! )(١٢٦ 





 
 



ــةكين ــها مــع ســك¼ الكــون½ن  مــون ـــتاح مــا قبل ــواو وانف ؛ ألن أصــله )١(ون ال
 الياُء أيخففتت مث   يف ميـ     كمـا  الياِء يف الياُء أيفأدغمتعنـد اخلليـل فأبـدل الـواو يـاًء           )٢(ةنونويكَ

  ....................................،)٣(ت مي يفالتاُء تلك أيخففت كما ¼ةوننيكَ½فصار 
                                                

قال ، ¼تغزيت½و¼ استغزيت½وكذلك ، ما ال علّةَ فيه على ما له علّةٌمحلوا : أي، ياًء أيضاً محالً على املضارع
بـت الـواو يف هـذه األفعـال املاضـية          إنمـا قل  : ؟ فقال ¼استغزيت½و¼ زيتأغ½: سئل اخلليل عن قوهلم   : سيبويه

فحملوا املاضـي  ¼ ستغزيي½بضم الياء وكسر الزاي و ¼ يغزي½: ألجل انكسار ما قبلها يف املضارع يف قولك       
إنّ املاضي سابق واملضارع : ال يقال، مضارعه وأعلّوه كما أعلّوا مضارعه ليكون العمل من باب واحدعلى 

إنا ال نسلّم أنّ اتباع السابق على الالحـق يف  : ألنا نقول ، الحق واتباع السابق على الالحق يف اإلعالل حمال       
مع أنّ املصدر سابق على الفعل كمـا  ¼ قيام½و¼ عدة½اإلعالل حمال؛ ألنهم أعلّوا املصدر تبعاً للفعل كما يف  

ى يلزم إعالل       ، مرباع املاضي على املضارع قياساً مطّرداً حتبـل هـو مـسموع    ¼ يعـد ½لـتبعاً ¼ وعد½وليس ات
؛ ألنه لَما زاد على ثالثة أحرف ثقل والياء ضعيف ولَم مينع مانع عن ¼أغزيت½: إنما يعلّ حنو: وقيل، مقصور

¼ أغزيت½: ويف الرباعي، بإثبات الواو¼ غزوت½: ولذلك قالوا يف الثالثي، فكان قلب الواو ياًء أحسنقلبها ياًء 
 . ف١٢. بقلبها ياًء

)١(    كَ½ عني   مل أعلّ : ر تقديره جواب سؤال مقدينكَ½ أصله   مع أنّ  ¼ةونونوبسكون الواو وفتح ما قبلـها وأنـتم   ¼ةن 
 كما قـال  ¼نونةوكَ½ليس أصله :  املص أجاب بأنه فكأنّ  ما قبلها ال يعلّ    ة وانفتح قلتم إذا أسكنت حرف العلّ    

 . منه١٢. ون الكاف كما قال الكوفيبضم¼ ةنونوكُ½ كما قال اخلليل أو أصله ¼ةنونويكَ½السائل بل أصله 
 . ش١٢. او ياًءوقلبت الو، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحدامها بالسكون، ¼ةلَولُعيفَ½على وزن   )٢(
¼ كينونـة ½وخيفّف حنو ": ابن احلاجب"ذكر ، ¼كينونة½وهذا التخفيف فيهما بطريق اجلواز لكنه أحسن يف    )٣(

أكثـر منـه يف   ¼ قيلولـة ½و¼ كينونـة ½إالّ أنّ احلـذف يف    ¼ سـيد ½و¼ ميت½كما خيفّف   ، حبذف العني ¼ قيلولة½و
صـفة مـشبهة   : فكان التخفيـف فيـه أحـسن اهــ وامليـت       ، ث؛ لطوله بالزيادة وتاء التأني    ¼ميت½و¼ سيد ½باب
ِلنحِيـي ِبـِه بلْـدةً    ﴿: ويستوي يف املذكّر واملؤنث قال اهللا تعـاىل      ،  أيضاً فهو ميت   ماتمات ميوت وي  : تقول
ال و، ¼ميـت ½و¼ إنه مائت عن قليـل   ½: يقال ملن لَم ميت   : قال الفراء ، ميتة: ولَم يقل ] ٢٥/٤٩:فرقان [﴾ميتاً

   Å 

#   
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ء واواً يف اـري اليـ حتـى ال يـص   )٢(الكاففتحتمث  )١( الكاف ونة بضم كُون: أصلها: وقيل
 يعكس ومللليائياتيـــاًء تـــبعاً  الواويات يفالواولت مث جـــع)٣(لولــةالــصريورة والغيبوبــة والقي: حنــو

 مــن الواويــات غــري الكينونــة والدميومــة املصدرجييء ال :قيــل)٥(ومــن ثَــم)٤(كثرــال
األخرية الثالثة يف" ابـن جـين  "قال  ، )٦(والسيدودة واهليعوعة  تسكن: وطول وخوف بيع يف أي

من اإلسكان
 حـروف  

عريكة ولــني  قبلها ماالفتحة للخفّــة مث تقلــب ألفــاً الســتدعاء أوالًفيهاالعلّــة 
أي طبيعة

)٧( الــساكن

                                                

 . ف١٢. ''الصحاح''كذا يف ، ¼هذا مائت½: يقولون ملن مات
 . ش١٢. الطبيعة: على وزن سرجوجة وهي  )١(
، ألنه لو لَم يفتح يلزم ضم هذا الوزن يف اليائيات أيضاً؛ لئالّ خيتلف حركة فاء الواوي حركة فاء اليـائي منـه             )٢(

. ففتحـت الفـاء يف الـواوي   ،  وهو ثقيل مع أنه يف البنـاء الطويـل      فيلزم قلب الياء واواً يف اليائي لضمة ما قبلها        
 . ف١٢

لو كانت الضمة فيها باقية على حاِلها ألبـدلت هـذه اليـاء بـالواو لـسكوا وانـضمام مـا قبلـها اطّـراداً               : يعين  )٣(
 . ح١٢. سففتحت الكاف اتباعاً لألقلّ باألكثر ال العك، وهذا غري مسموع، للمصادر على وترية واحدة

: وقوله¼  يصري إىل آخره الحتى½: وقوله، اليائيات بالنسبة إىل الواويات على أنّ اخلفيف أوىل من الثقيل      : أي  )٤(
األمر يف هذا لو كان كما قال الكوفيون لَم يكن إلبدال الواو يـاًء  أنّ إشارة إىل رد ما قيل من     ¼ تبعاً لليائيات ½

 .صا ملخ ش١٢ .والضمة فتحةً وجه
 ١٢. من أجل أن اليائيات كثرية من الواويات: أي  )٥(
، سـاد قـوم   ½مـن   : والـسيدودة ، ¼هشيـهم½: من الدوام مبعـىن   : والدميومة، ¼بودن½: من الكون مبعىن  : الكينونة  )٦(

 . ح١٢. ¼نصر½كلّها من حد ¼   کردنق½: من اهليع مبعىن: واهليعوعة، سيادةً وسودداً¼ يسودهم
 إىل القول بالتسكني أوالً واإلعالل ثانياً؛ لقوة املستدعى وهـو طلـب اخلفّـة إىل التـسكني ولـني         وإنما ذهب   )٧(

مث أشـار إىل أنّ الـواو واليـاَء    ، عريكة الساكن إىل اإلعالل فـإنّ إعـالل الـساكن أسـهل مـن إعـالل املتحـرك          
 . ح١٢. ةبان ألفاً إذا وجدت هذه الشروط الستملتحركني املفتوح ما قبلهما تقلا



 
 



 إذا كن
شرط أول

إذا كانت   بالثقل لشبههفعل أو يف اســم علــى وزن لثقلهفعل يف 
شرط ثان

حركتهن غري 
أي حروف العلة

 )١( عارضــية
وال يكون

شرط ثالث

يكونوال )٢(تحــة مــا قبلــها يف حكــم الــسكون  ف
شرط رابع

ــىن الكلمــة    يف مع
جيتمعوال  )٣(اضطراب

شرط خامس
وال يلزم   )٤(بالكلمة خمل هو إذإعالالنيها   ف 

شرط سادس 
مضارعه ضم حـروف العلّـة يف        

)٥(أي مضارع الفعل

وال يترك
شرط سابع

األصل للداللة على  
قَولَ: قـال أصـله  : ومن ثَم يعـلّ حنـو  )٦(حنو القَود

الواو بفتح

:  وحنــو 
                                                

 ١٢. إذ ال اعتبار بالعارض فيكون يف حكـم الـساكن   ¼ و القوم عد½:  إذا كانت حركتها عارضية حنو     فال تعلّ   )١(
 .ف ملخصا

)٢(    وأن يكون فتحة ما قبل حروف العلّ أي ال بد ة االسـتدعاء ة أصلية ال عارضية إذ ال يبقى يف الفتحة حينئذ قو .
 . ش وف ملتقطًا١٢

¼ وانٌيح½: حنو، حتركاً:  يكون تلك احلركة موضوعة لتدلّ على أنّ يف معىن تلك الكلمة اضطراباً أيال: أي  )٣(
فلما كان تلك احلركة دالّة على معىن مقـصود ال جيـوز اإلعـالل؛       ، فإنّ حترك الياء يدلّ أنّ يف معناه حتركاً       

  ح١٢. طراب معناهـا، وسـيجيء يف املـنت    على اض ما يدلّ إذ ال يبقى ح على تقدير اإلعالل   لفوات الغرض 
 .وش ملخصا

 .ف وغريه ملخصا. ¼ىٰوطَ½: إعالالن متواليان يف حرفني أصليني يف كلمة واحدة كما يف حنو: أي  )٤(
 . ش ملخصا١٢. جيء يف املنتي املذكور مرفوض وسوهذا الضم¼ يِيح½: احترز به عن حنو  )٥(
 كـان األصـل يف هـذه الـشروط هـو الـشرط       املّـ و، جيء يف املـنت ي وسـ عاللإذ يفوت الغرض على تقدير اإل   )٦(

: وباقيها إما متعلّق حبركة نفس حرف العلّة أو حركة ما قبلـها أي ، األول؛ إذ هو متعلّق بنفس الكلمة وذاا  
 قيوداً قدمه وجعل بواقي الشروط، وإما متعلّق مبعىن الكلمة، إعالهلا من حيث ترتب مفسدة أو فوت مصلحة

مثّ قدم الشرط الثاين على الثالث؛ ألنّ الثاين حال حركة نفس حرف العلّة الّيت هي عارضـة   ، رفاً أو حاالً  ظله  
وأيضاً مفهوم الثاين وجودي ألنّ ، لإلعالل والثالث حال حركة ما قبلها وحال نفسها مقدم على حال غريها         

وقدم الثالث على الرابع؛ ،  إالّ أنّ املراد منه التحصيل     ،وإن كان العدول حبسب الظاهر    ¼ ةيغري عارض ½: قوله
وال شـك أنّ األول مقـدم علـى    ، ألنّ الثالث حال الكلمة بالنظر إىل نفسها والرابـع حاهلـا بـالنظر إىل معناهـا       

   Å 
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أصله دار  :روويـعل مثل    كلهااملذكورة لوجود الشـرائط    د ½ديار¼
أصله دوار

 )١( تبعاً لواحـده  
¼قيام½ومـثل  

أصله قوام

مـشاة  )٤(الواو أيوهي)٣(¼واحــده واو  ½ـبعـاً لـ    ت سواط أصلهِسياٍطومثـل   )٢( تـبعاً لفـعله  
ميتة، يف كوا    ¼دار½بألف  

أي ساكنة

 وإن مل تكــن فعـالً وال        الثالثةاألشياء هـذه     أعـين تعـلّ    
                                                

ة احملـلّ  ل على الثالثة األخرية؛ ألنّ األربعة األوىل متعلّقـة بقابليـ  ووإنما قدم الشروط األربعة األُ ، الثاين
وإمكان اإلعالل والثالثة األخرية متعلّقة بترتـب الفـساد أو بترتـب فـوت املـصلحة علـى اإلعـالل بعـد               

وقدم اخلامس على الـسادس؛ ألنّ اخلـامس فـساد يف نفـس      ، واألول مقدم على الثاين   ، اإلمكان يف ذاته  
،  الضرر مقدم على جلب املنفعةوقدم السادس على السابع؛ ألنّ دفع   ، الكلمة والسادس فساد يف غريها    

 لكونه مناسباً لكون احلركة الزمةً غري تإذا كان½: وذكر الشرط الثاين بلفظ املاضي حيث قال. فافهم
وتفنن بالعدول إىل املضارع واحلال يف غري الشرطني األولني تنبيهاً على تفاوت احلال بينـهما      ، عارضة

لتعليق بنفس الكلمة وبـنفس احلـروف الّـيت فـرض ورود اإلعـالل      وبا، وبني غريمها بالوجودية والعدمية   
 .ف بتصر ش١٢. عليها والتعلّق بغريها

، بت ياًء ال ألفـاً  لكن لَما كان قبلها مكسوراً قل،قصد قلب الواو اتباعاً لواحده ال لوجود شرط اإلعالل : يعين  )١(
 . ف١٢. تابعاً لواحده يف مطلق اإلعالل¼ ديار½فيكون 

 ¼اروِد½: أصـله  شرط إعالل االسم أن يكون على وزن الفعـل وقـد أعـلّ ديـار إذ    ½: جواب سؤال هو أن يقال   )٢(
بأن أعلّ ديار تبعاً لواحـده؛  : فأجاب، ¼ِقوام: وكذا قيام إذ أصله   ،  مع أنه لَم يكن على وزن فعل       ¼رود½مجع  

¼ قيام½وأما إعالل ،  على األصل وذلك ال جيوزفلو لَم يعلّ يلزم زيادة الفرع     ، ألنّ الواحد أصل واجلمع فرع    
 هـم إالّ  اللّ،ليسا كذلك¼ قيام½و¼ ديار½و، وفيه حبث؛ ألنّ كالمنا فيما قبلها مفتوح، ¼قام½فلمتابعة فعله وهو  

 . بتصرف ح١٢.  حركة كانت أيكةَف أراد باملفتوحة املتحر املصننّإ: أن يقال
؛ ألنّ واحـده لَـم يعـلّ بـل     ¼ديار½كما قال يف  ¼ تبعاً لواحده ½: ولَم يقل ¼ واحدهلواو  ½: وإنما قال ، وهو سوط   )٣(

 . ش١٢. هكان يف حكم ما أعلّ بسبب واو
تبعـا لـه،   ¼ سـياط  ½شـرط اإلعـالل لـسكوا فكيـف يعـلّ      لفقدان  واو واحده ال يعلّ  إنّ :ه أن يقال  ا توج وملّ  )٤(

 . ف١٢. كأا قد تعلّفكانت ،  ساكنة:تة أي يف كوا مي¼دار½شاة بألف وهي م:  بقولهأجاب



 
 



#   

   " ! )(١٣١ 



احلَوكة: للمتابعــة وال يعــلّ حنــو)١(امســاً علــى وزن فعــل
هو النساج

واخلَونة 
مجع خائن

 )٢(ىٰد وحيــ
وصور
 يـدللن علـى     ٰىوقيل حتـ  )٣(عالمة التـأنيث ى خلروجهن عن وزن الفعل ب     ٰاسم ماء

وحنـواحلـركة    لطرو)٥(ا القوم دعو: وحنو)٤(األصل
وال يعل

عِور وِاجتور؛ ألنّ حـركة  : 
ِاعـور يف حكـم عـني  :  حــكم الـسـكون أي   يف حركتها أيوالتاء عور يفالعني

ألنه مبعناه
)٦(اور واأللـف جتــ 

وحنـو
وال يعل

 مـول  حم والْموتـانُ )٧(عنـاه لى اضـطراب م    حتى يدل حركته ع     حيـوان: 
                                                

 .ف١٢.¼طٌوس½و¼ قام½و¼ دار½حتى يتحقّق شروط اإلعالل للمتابعة بأشياء أخر وهي   )١(
 . ش١٢. هو احلمار الذي مييل عن ظلّه لنشاطه  )٢(
 . ش١٢. وهي التاء يف األولني واأللف يف اآلخرين  )٣(
ل لّوقيل إمنا مل تع   : أي  )٤(  :ى يدللن هذه األشياء علـى األصـل أي  ة يف هذه األشياء حتعلّ حروف ا

ش .  وأيهـا يـائي  هـا واوي  أيلـن مل يعلـم   ولو أعل¼واو½ياء وأصل غريه   ¼ حيدى½ أصل   على أنّ 
 .ملخصا

التقاء ل  حركة الواو عارضية ألج؛ ألنّ النتفاء الشرط الثاين¼ا القوموعد ½:ل ال يع: أيبفتح العني وضم الواو    )٥(
 . ف١٢. الساكنني

حممـوالً علـى   ¼ عـور ½ليل على كـون  والد، ساكنان فلم يكن ما قبل الواو مفتوحاً ) العني واأللف : أي(ومها    )٦(
،  عليـه مـا ال يكـون علـى زنتـه     فـريد ¼ لَّعـ فِْإ½ األصل يف األلوان والعيوب بـاب       مع كونه أصالً هو أنّ    ¼ ورعِإ½

كما قالوا يف جتاور ليس ما قبلها مفتوحاً حقيقةً فكذا ، شتراكهما يف املعىن؛ ال¼جتاور½على ¼ اجتور½ومحل 
 . ح١٢. يف اجتور حكماً محالً عليه

فلـم يوجـد الـشرط الرابـع وهـو عـدم وجـود االضـطراب يف معـىن              ، ألنّ يف معناه اضطراباً وحركـة       )٧(
ولَـم  ، رط األول أيـضاً فلـم يوجـد الـش   ، وِلخروجه عـن وزن الفعـل بزيـادة األلـف والنـون      ، الكلمة

. يذكره املصنف؛ ألنّ مقصوده بيان انتفاء اإلعالل النتفاء شرط واحـد مـن تلـك الـشرائط الـسبع        
 . ش١٢
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عليه؛
على احليوان

 وطويــا )٢(ى حتٰــى ال جيتمــع فيــه إعــالالنٰطــو: يعل ال أيوحنو)١( ألنـــه نقيـــضه
وحنـوتمع فيه إعـالالن      وإن مل جي   طوى أيعليهحممول  

وال يعل
 : ِيـي٣(ح(       ـى ال يلـزم ضـمٰحت

وحنـو)٤(حـاي  ي  مستقبله جيـيء ، حـاي : إذا قلـت  : الياء يف املـستقبل أعـين     
وال يعل

 :
                                                

مع أنه ليس يف معنـاه اضـطراب   ¼ اِنتاملو½ال يعلّ : جواب دخل مقدر وهو ظاهر يعين ، ¼حممول عليه ½: قوله  )١(
الـنظري  ألنه نقيضه وهم حيملون النقيض على النقيض كما حيملـون   وإنما محلوه عليه؛    ، محالً على احليوان  

¼  احليـوانَ  وال تـشترِ  املوتـانَ اشـترِ ½: يقال، بالتحريك خالف احليوان  : تانواملَ: "الصحاح"يف  ، على النظري 
 . ف١٢. ور وال تشتر الرقيق والدواباشتر األرضني والد: أي

فلم تقلـب الـواو ألفـاً النتفـاء الـشرط      ، قلبت الياء ألفاً¼ يوطَ ½:مرةً؛ إذ أصله¼ ىٰوطَ½إذ قد أعلّ     )٢(
 فلو أعلّ ولَم يعكس ألنّ اإلعالل باآلخر أوىل، اخلامس وهو عدم اجتماع اإلعالالن بتقدير اإلعالل

واوه أيضاً بقلبها ألفاً جيتمع إعالالن متواليان يف حرفني أصليني فيلزم إجحـاف الكلمـة وهـو غـري             
 عـلّ  اليـاء فأ  بـضم ¼يِقويـ ½ أصـله  ¼يقِـ ي½ل ليخـرج اإلعـالل يف حنـو       قيد األو اعتربوا ال جائز وإمنا   

 وإمنـا جـاز اإلعـالالن إذا    طٌكان وذلك جائز ألما ليسا مبتواليني بـل بينـهما وسـ        باحلذف واإلس 
نـد  ليل سـريع الـرتع ع   الع إجحاف املتوالني ألنّجحاف مثلَط بينهما حرف ألنه ال يلزم منه إ   توس
) متواليان(تان من غري فاصل وإمنا اعتربوا قيد الثاين  عليه علّتضاعف ضعفه إذا تواىل وي فاصٍلِلختلّ

 باإلسكان واحلذف وذلك جـائز ألمـا ليـسا يف     أصله قاضي فأعلّ   ليخرج اإلعالالن يف حنو قاضٍ    
 بالنقل  فأعلّ¼ةاموقِْإ½ أصله ¼إقامة½حرفني بل يف حرف واحد وهو الياء وليخرج اإلعالالت يف حنو 

 . و ف ملخصاً ش١٢. والقلب واحلذف
 . ش١٢. بقلب الياء األوىل ألفاً  )٣(
لياء األخرية    )٤( لياء ألفاً هي عني الكلمة يف   : يعين، بضم ا زم قلبها يف املـستقبل  ¼ حيي½لو قلبت ا ل

لعلّـة فيـه وهـ     ، أيضاً ملوافقة املاضي   زم ضـم حـروف ا : وقيـل ، ي ثقيلـة فلو أعلّ يف املستقبل ل
يس يف كالم العرب فعـل آخـره حـرف علّـة وقبلـها ألـف            ¼حيي½إنما صحح    وفيـه مـا   ، ؛ ألنه ل

 . ح١٢. فيه
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القَود
هو القصاص

قبلها مضموناً إذا كـان مـا       وجهاً عشر مخسة مناألربعة، )١( حتى يدل علـى األصـل      
أي حروف العلة

:  حنـو  
يِسميِـ  روب  وي ـ عغزـ    وولـن ي دع يسر حنواألوىل يف الياُءجتعلوة مـا قبلـها ولـني     )٢( واواًملـضم

عريكة
أي طبيعة

موِسر الساكن فـصار     
وهو اسم فاعل

  لضمة للخفّـة مث تجعـل واواً        الياُءتسكن بيع حنوالثانية ويف   
 وإذا جعلت حركة ما قبـل حـرف        ¼ بوع½ما قبلها ولني عريكة الساكن فصار       

فصار للخفة الكلمةالثالثة يف   الواووتسكن)٣(¼عيـ ِب½ فـصار حينئـذ      العلة حرف أيجنسهالعلّة مـن     ¼ يغزو½ الواو على الضمة لثقل
بسكون الواو

 
و من ثَم)٤( خلفّــة الفتحــةالصورةالرابعة يف العلة  حرفيعلوال 

أي خلفة الفتحة
مةغُيبة ونو ال يعــل 

 إذا عشر مخسة مناألربعة، )٥(مبالغة غائب
وترميني الياء بضمورِضيوا الواو بفتحوداِعوة الواو بسكونِموزان:  مكـسوراً حنـو    العلة حرِف أيقبلهاكان مـا    

بكسر الياء
 الصورةاألوىل ففـي    

جتعل
الواو

 ــر ــا م ــاًء مل ــاًء الواوجتعل الصورةالثانيةويف )٦( ي ــا    ي ــتدعاء م قبلها ولني الس
أي حروف العلة

عريكة 
أي طبيعة

 

                                                

: ألفـاً وقيـل  ¼ القـود ½لـو قلبـت واو   : يعـين ، النتفاء الشرط السابع وهو عدم الترك للداللة علـى األصـل       : يعين  )١(
 . ش١٢. ¼ديالص½ وكذا لَم يعلم أنه واوي أو يائي¼ دالقا½

 . ح١٢. الكلمة األوىل الّيت يكون الياء فيها ساكناً وما قبلها مضموماً: أي  )٢(
لعلّة فصار¼ بوع½صار  : أي  )٣( لـبعض   ، ¼بيـع ½: حني جعلها من جنس حروف ا فـإنهم  ، هـذا عنـد ا

لياء كسرة بعد تـسكينها               لعلّة فيتبدل عندهم ضمة ا . جيعلون حركة ما قبلها من جنس حرف ا
 . ح١٢

 . ش١٢. خلفّة الفتحة على الواو؛ إذ املقصود من اإلعالل التخفيف وهو حاصل بدونه: أي  )٤(
¼ رجـل نومـة  ½: يقـال ، بوزن غيبة، ¼نومة½: وقوله، بضم الغني املعجمة وفتح الياء مجع غائب ، ¼غيبة½: قوله  )٥(

 . ف١٢. كثري النومة: أي
 . ش١٢. ا أسكنت جعلت من جنس حركة ما قبلهاما مر من أنّ حروف العلّة إذلِِ: أي  )٦(



 
 



ِدوٍل داعية وال يعلّ مثـل     فصارالفتحة  
 مبـشتقّة   ليستمسـاء الّـيت   ؛ ألنّ األ)١(مجع دولة

كان علىإالّ إذا )٢(من الفعل ال يعلّ خلفتها    
اسم من األمساء املشتقة

اإلعـالل   وزن الفعل فحينئذ جيوز 
ــ  كنتس الصورةالثالثةويف ،  لـــيس علــى وزن الفعـــل الدولوهو ،)٣(هفي

حرف العلة 

للخفة مث  
لثقل الضمة على الياء

 حيـــذف 
والرابعة مثلها ، فصار رضـوا  )٤(الجتماع الساكنني 

أي مثل الصورة الثالثة

الثالثة إذا ، )٥(يف اإلعـالل   
 األخرى من مخسة عشر وجهاً

ــا   ــان م قبلها ساكناًك
ــو، )٦(أي حروف العلة ــولُ  : حن ــع ويقْ ــوف ويبِي خن تنقل أيتعطىيإىل  العلة حروف أيحركا

فما قبلهن لضع
وهي اخلاء والياء والقاف هاهنا

ــر ــرف  فو حـ ــوة حـ ــة وقـ ــن  ولاحلركات حتمل يفالصحيح العلّـ جتعلكـ
الواو

  يف
½ــي خوــها ولــني  ¼ف ــا قبل ــاً لفتحــة م عريكة ألف

طبيعة
ــساكن ــارض  ال خبــالف )٧( الع

                                                

 . ملخصا ش١٢. مع أنه من الصورة الثانية  )١(
فأمـا األمسـاء الّـيت    ،  إنما تعلّ ألجل كون إعالل الفعل مقتضياً إلعالهلا     تلك األمساء املشتقّة من الفعل    : يعين  )٢(

 . ح١٢ . وخفّة االسم باعتبار ذاتهيست مبشتقّة ال تعلّ لعدم املقتضيل
إنّ األمساء الّيت ليست مبشتقّة من الفعل ال تعلّ يف مجيع األحوال إالّ حال كوا علـى      : أي، االستثناء مفرغ   )٣(

 . ح١٢. وزن الفعل فحينئذ جيوز اإلعالل فيها
 ف ١٢.  الـضاد بعـد سـلب حركتـها للـواو       ضـم  مها الياء و واو اجلمع ومل حيذف الـواو؛ ألـا عالمـة مثّ              )٤(

صاملخ. 
 وف  ش١٢.  حتـذف الجتمـاع الـساكنني    لثقل الكسرة عليهـا مثّ ،بإسكان الياء ختفيفاً ¼ نييترم½يعلّ  : يعين  )٥(

 .ملخصا
  ح١٢. سواء كان نفسها مفتوحا أو مكسورا أو مضموما  )٦(

 حروف العلّـة بعـد   أن يبقى½فُِهم منه ظاهراً . ¼تعطى حركان إخل½: استدراك من حيث املعىن؛ ألنه لَما قال    )٧(
فـأزال املـصنف رمحـه اهللا    ، ؛ وليس األمـر كـذلك  ¼إعطاء حركاا إىل ما قبلها على حالتها يف مجيع األمثلة 

   Å 
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 حــىت ال    عني مجعوأَعيٍن دار مجعأَدور: وال يـعل حنو  ، لـو ويقُ اءوالي الواو مبدويبيع افخ ي ألفاًفصرن) ١(اخلوف
جدوٍل: يعل والوحنو، )٢(يلـتبس بـاألفعال 

وهو النهر الصغري

يبطل اإلحلاقال   حتى   
وحنو)٣(فإنه ملحق جبعفر 

اليعل
حتـى  )٤(موقَ: 

وحنو)٥( اإلعــاللُ يف اإلعــالل يلزمال 
لاليع

ــزم :   يف آخــر احلرفالساكنالرمــي حــىت ال يل
                                                

وغري موجود نظراً ، أنّ الثقل موجود فيه نظراً إىل حتريك األصل: يعين. ¼ولكن جيعل إخل½:  الوهم بقولههذا
. صالتها من اجلهـة العارضـية لعروضـها     ية؛ أل نا اجلهة األصل  إىل السكون العارضي فتعارضت اجلهتان فرجح     

 . ح١٢
عل الواو ألفاً حال كـون  جت: أي¼ علجت½ وارور منصوب على احلال ِمن    اجلار¼ خبالف اخلوف ½: قوله  )١(

½يخومتلبساً خبالف اخلَ  ¼ فـه خـرب مبتـدأ حمـذوف              ، فوأي، وحيتمل أن يكون مرفـوع احملـلّ علـى أن :
إنّ الواو إذا أسـكنت وانفـتح مـا    : فعلى ِكالَ التقديرين جواب سؤال وهو أنكم قلتم   ، ف اخلوف وذلك خبال 

؛ ألنّ سكونه ¼اخلوف½بأنه ال يعلّ : فأجاب، ¼فواخلَ½فِلم ال يعلّ يف     ¼ فوخي½ب باأللف كما يف     بلها تقل ق
ال عارضي ح١٢. أصلي . 

¼ نوعـ أَ½لسكوا وانضمام ما قبلها فيصري ¼ أعني½ا فيقلب الياء واواً يف     ألنه لو أعلّ بنقل حركتها إىل ما قبله         )٢(
والثـاين بـاملتكلّم وحـده مـن      ، ¼عـانَ ½فيلتبس األول باملتكلّم وحده من مـضارع        ، مبد الواو فيهما  ¼ رودأَ½و

 دون الفعلـني؛ ألنّ  ¼باألفعـال ½: وإنما قال، ¼حنو½يرجع إىل ¼ ال يلتبس ½والضمري املستتر يف    ، ¼ارد½مضارع  
 . ف١٢. يفهم منه معىن اجلمع¼ حنو½لفظ 

 فأجـاب  ¼جدالٌ½:  مل ينقل حركة الواو إىل ما قبلها ومل تبدل الواو ألفا فيقال   مِل: ال وهو أن يقال   جواب سؤ   )٣(
¼ لُاِودجـ ½و¼ لٌويدجـ ½و¼ لٌودجـ ½: ليعامل معاملته يف األحكام اللفظية فيقـال      ¼ جعفر½ملحق بـ ¼ لٌودج ½بأنّ

 . وح ملخصا ف١٢. فلو أعلّ فات الغرض من اإلحلاق، ¼راِفعج½و¼ رفَيعج½و¼ رفَعج½: كما يقال
فأجـاب  ، ب الثانية ألفـاً واو الثانية إىل األوىل حتى تقلِلم لَم ينقل حركة ال : أن يقال : جواب سؤال مقدر وهو     )٤(

 . ح١٢. ¼حىت ال يلزم اإلعالل إخل½: بقوله
لـواو املـدغم   حتى ال يلزم اإلعالل احلقيقي يف اإلعالل احلكمي؛ فإنّ اإلدغام إعالل فلو نقلت حركة ا             : أي  )٥(

ويف بعـض  ، ب ألفاً يلزم منه اإلعالل احلقيقي يف اإلعالل احلكمي وهو غري جائز عندهمفيه إىل املدغم وتقل   
   Å 
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تقِومي وِتبيان: يعل ال أيوحنو، )١(املعرب
مع أا من الوجوه الثالثة

وِمقْوال 
كثري القول

 ال جيتمـع الـساكنان       حتىاط  يـ خ ومِ 
: فـإن قيـل   ، ملخياط أيلهمنقوص من املخياط فال يعلّ تبعاً       )٣(طيخوِم)٢(إلعاللبتقدير ا 

ننيالساكِلم تعلّ اإلقامة مع حصول اجتمـاع        
مها ألفان

 )٤( أخواـا؟   كإعالل إذا أعلـت     
يل  أصـ  جمردثالثيوهـو   ، ِلم ال يعلّ التقومي تبعاً لقَام     : فإن قيل ، )٥(¼امقَأَ½ـتبعاً ل : قلنا

                                                

حتى ال يلـزم اإلعـالل احلقيقـي يف احلقيقـي علـى             : التقديرفبهذا يكون   . إخل¼ قوم½و¼ أقوى½وحنو  : النسخ
 . ح١٢. وفيه ما فيه تأمل، كذا قال بعض الفضالء، املثال األول واإلعالل احلقيقي يف احلكمي على الثاين

ا قبلها بت الياء ألفاً لفتحة م إىل امليم مث قل يف حالة النصبباحلركة من غري ضرورة؛ إذ لو نقلت حركة الياء        )١(
 الياء على كسر حينئذ وال موجب لتغيريه وأبقيوحتركها يف األصل وكسر امليم يف اجلر؛ ألنّ املنقول هو ال

 يلزم ،أبدل ضمته كسرةً لصيانة الياء وأب الياء واواً ا إياه وضم امليم يف الرفع وقلحاله ملوافقة حركة ما قبله
وهلـذا  ، رورة؛ إذ أصل اخلفّة حاصل بـسبب سـكون مـا قبلـه       يف آخره حرف ساكن يف األحوال كلّها بال ض        

فـإنّ مـا قبلـه فيـه     ، ¼العـصا ½خبالف ،  كما حصل إذا سكن هو نفسه،احتمل احلركات الثالث وقوى عليها  
 . ش١٢. ؛ إذ لَم يلزم من اإلعالل حمظور¼فوخي½: وخبالف حنو، متحرك

وال جيـوز حـذف   ، مـا بعـدها  : وثانيهمـا ، إىل مـا قبلـها  حرف العلّة اليت أسكنت ونقلـت حركتـها     : أحدمها  )٢(
 . ف١٢. ا لئالّ يلزم إجحاف الكلمةأحدمه

نقل حركته إىل ما قبلها مع أنه من الوجوه الثالثة وال  ب¼ِمخيطٌ½ِلم مل يعلّ : ر وهو أن يقال  ال مقد جواب سؤ   )٣(
 . ح ملخصا١٢. جيتمع فيه الساكنان

متحقّق يف اإلعـالل ومـع هـذا لَـم يكـن      ¼ اإلقامة½أنّ اجتماع الساكنني يف : يعين، ضاد على وجه النق هذا إير   )٤(
فنقلوا حركة الـواو إىل مـا   ، ¼إقوام½: ¼إقامة½وذلك ألنّ أصل  ، ¼تقومي½فينبغي أن يبقى صحيحاً كـ    ، مانعاً منه 

تـاء مـن احملـذوف     فحذفت إحدى األلفني وعـوض ال     ، قبلها وأبدلوها باأللف فاجتمع الساكنان مها األلفان      
 . ح١٢. ¼إقامة½: فصار

فعل ماٍض ¼ قام½تبعاً لـ: ولَم يقل، ¼أقام½تبعاً لـ: وإنما قال، اإلعالل فيها لتابعة فعله: فعل ماٍض من اإلقامة أي  )٥(
   Å 
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قولهأبطل  : ؟ قلنا املنشعبة علىاإلعالليف  
القائل

 ½مقَو
ول ق م
¼ وإن     استتباع كان قَام

قام
 أصـيالً يف اإلعـالل      

مقوياًأقام أن يكون )٢(وال يصلح)١(لقوة قوم يف األخوة مع التقومي   
 اإلعالليف

 أقام أيألنه؛ ¼قَـام ½ـ ل
أَقْولَه،مـا   :  أصـيل وال يعـلّ مثـل       جمردثالثيليس مـن    

فعل التجعب
وأَغْيلَِت املرأة 

أي سقت ولدها لبناً
واسـتحوذ  ، 

ــى  لىيدللن عحت
هذه الكلمات 

ــول)٣( األصــل إحلاق الضمائر يف  وتق
باألجوف الواوي

ــالوا إىل  :  ــاال ق ــال ق ق
                                                

 ه مقتضٍ بعيد¼ قام½مقتضٍ قريب خبالف ¼ أقام½؛ ألنّ ¼نصر½على حدح١٢. واإلضافة إىل القريب أوىل، فإن . 
 وضـمريه يرجـع إىل   ¼أبطـل ½  فاعـلُ ¼قولـه ½ـفـ ، ه؛ ألنـه أبطـل قولُـ   ¼قام½تبعاً لـ¼ التقومي½إنما ال يعلّ   : قلنا: أي  )١(

وهـو مـصدر مـضاف إىل     ¼ أبطـل ½مفعول  ، استتباع: وقوله، مقول هذا القول  ، وقوم: املتكلّم املعهود وقوله  
 ¼قام½  استتباع¼موقَ½ القائل أبطل قولُ:  الكالمفتقدير، ¼التقومي½وذكر مفعوله متروك وهو ، ¼قام½فاعله وهو   

اً : أي، وإن كان : وقوله،  يف اإلعالل  التقوميلقـوة  : قولـه  ،أصيالً يف اإلعالل  ، قام ثالثي ½ يف األ¼مقـو  ة مـع  خـو
وقد عرفـت  ، ال يعلّ لئالّ يلزم اإلعالل يف اإلعالل ¼ مقو½وحتقيق إبطاله أنه قد مر أنّ       ، ¼أبطل½علّة لـ ، التقومي

فثبـت أنّ التقـومي الـذي مـصدر     ، ¼قـوم ½ يف اإلعالل وجوداً وعدماً وأنّ التقومي مـصدر      فعله أنّ املصدر يتبع  
يف اإلعالل وإن كان أصيالً فيه لقـوة مؤاخـاة الفعـل مـع مـصدره      ¼ قام½ ال يعلّ تبعاً له ولَم يكن تابعاً لـ    ¼قوم½

¼ أبطـل ½: فاملراد من قوله، در غريه وإن تالقيا يف االشتقاقلكونه مشتقّاً منه بالذات وضعف مؤاخاته مع مص  
أنـه اجتمـع يف   : وحاصـله . قوله قوم استتباع قام أنه أبطل عدم إعالل قـوم اسـتتباع قـام التقـومي يف اإلعـالل                

لكن لَما كان سبب عـدم اإلعـالل قويـاً وراجحـاً     ¼ قوم½وسبب عدمه وهو ¼ قام½التقومي سبب اإلعالل وهو     
 . ف١٢. دم اإلعالل فيهب اإلعالل ترجح به ععلى سب

 فإنه قد أعلّ¼ أقام½ يف استتباع التقومي بـ¼قام½ى  مل ال جيوز أن يتقو:جواب دخل مقدر تقديره وهو أن يقال  )٢(
فال  باألصالة واالستقالل ومل يعلّ¼ قام½ أنه أعلّ بتبعية إالّ¼ قام½ وإن أعلّ مثل ¼أقام½واجلواب أنّ . ¼قام½مثل 

 .ش. ¼قام½فال يصلح أن يكون مقويا لـ¼ قام½فلم يكن شيئا آخر غري ¼ قام½اعتبار بإعالله فكان إعالله هو إعالل 
ضع  صيغتا التعجب وهي غري متصرفة فلو تصرفت باإلعالل تغيرت عن الو¼تلَيغْأَما ½و: ¼هلَوقْا أَم½أنّ  : يعين  )٣(

ا  ، األصليأي فعـل  ¼ ما أفعله½ باب  حاصله أنه ال يعلّ  : ويف الفالح  ، وهذا يف احلنفية   فهو شاذّ ¼ استحوذ½وأم
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 فقلبـت   القاف بفتحقَولْن:  قُلـن  وأصل)١( مر ألفاً ملا  فجعل الواو    كنصرقَولَ: ¼قال½ أصل   ،آخره
الساكنني فصار الجتمـاع    األلفحذفتالواو ألفاً مث    

األلف املقلوبة والالم

 القـاف حـىت      ضـم   مثّ ¼قَلـن ½ 
يدل
الضم

 نقـلُ حركـة    النقـل  يف ِخفـن؛ ألن األصـل يف         اخلاء وهوالفاء)٣(وال يضم )٢(احملذوفالواو على   
الواو
احملذوفة

ــها   ــا قبل لسهولتها إىل م
لسهولة هذا النقل

ــن   ــة   احلركة نقل أيهذاوال ميك ــزم فتح ــه يل ــن؛ ألن  يف قل
توحةاملف وبني بينهوال يفرق   ، احلاصل حتصيل وهي  مجـع املؤنـث يف األمـر؛ ألنهـم ال يعتـربون          املاضي يف املؤنث مجع أي

                                                

 وبعـض مـن    الـسماءُ ِتمـ يغْ وأَ الناقـةُ ِتلَـ يخ وأَرأةُمـ  الِْتلَـ يغْ أيضا بعض من اليائيات حنو أَ  وال يعلّ  التعجب
ا ت إمـ  أصل املعـتالّ   على أنّ   يدللن هذه الكلمات   ٰى حت غلب: أي¼  عليهم الشيطانُ  ذَوحتسِا ½:الواويات حنو 

 ال  و على أصل طائفة من األلفاظ وهي األمسـاء ليدلّ¼ ديالص½و¼ دوالقَ½:  يف حنومر واو أو ياء على قياس ما     
ذه الداللة  هذه الكلمات وهي األفعال وختصيص على أصل طائفة أخرى هاهنا ت املرأة ليدلّ مثل أغلييعلّ

صا١٢. عليها غريهاماع فال يقاس حممول على السف ملخ . 
 ١٢. من قول بن جين أن تسكن الواو مث تقلب ألفا  )١(
وقس على ذلك ، ¼قلت وقلتما وقلتم وقلت وقلتما وقلنت وقلت وقلنا½: وعلى هذا القياس، بعد قلبها ألفاً: أي  )٢(

قـوهلم إذا اتـصل   وهـذا باحلقيقـة معـىن    ، ¼صـان ½: حنـو ، ¼قـال ½ من باب جييءسائر األجوف الواوي الذي    
¼ فَعـلَ ½بفتح العني من الـواوي إىل  ¼ فَعلَ½باألجوف ضمري املتكلّم أو املخاطب أو مجع املؤنث الغائبة نقل  

 . ف١٢. بضم العني داللة عليها
ليدلّ على الواو احملذوفة كما ضم القـاف  ¼ ِخفن½هذا جواب عن إشكال مقدر تقديره ِلم مل يضم اخلاء يف     )٣(

ألنّ األصل يف نقل حركة حروف العلّة يف إعالل الواويات نقل حركة الواو لسهولة           : فأجاب بقوله ¼ قُلن ½يف
ألنـه يلـزم حينئـذ    ¼ قُلن½وال ميكن هذا النقل يف ، هذه النقل إذ ال شك أنّ نقل موجوٍد أسهل من نقل معدوم       

ألنّ حركـة  ¼ ِخفـن ½ يلـزم ذلـك يف     وال، فتح املفتوحة ألنّ حركة الواو فتحة أيـضاً وهـو حتـصيل احلاصـل             
كسرة وحركة الفاء فتحة فحيث أمكن يراعى هذا األصل وحيث امتنع يراعى أصل آخر وهـو ضـم مـا              الواو
 . ش وف ملخصا١٢.  الواو داللةً عليهاقبل
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الضميناالشتراك  
 مـشترك   وهـو  ¼نعـ ِب½كمـا يف    )٢(بينهماالتقديري بالفرق   ويكتفون)١(صوري

ِغرة مــن فيهما الفرق عدموقعأو )٣( أيــضابــني املعلــوم واهــول
غفلة

كما  الواضع 
وقع

 يف االثــنني 
 بالضمفَعلْنوال يفـرق بـني      )٤(ل وتفَعلَـل  اعفَ وت عة من األمر واملاضي يف تفَعل     واجلما
لْن؛   : حنو، بالفتحوفَعوقُلْـن هطُلْنألن

الشان
طُلْن يعلـم مـن الطويـل أنّ أصـل     

الطاء بضم

 طَـولن؛ ألنّ  
جييءالفعيل 

من الصفة املشبهة
فَعلَ من   

العني بضم

مستقبلهماكما يعلم الفرق بني ِخفْـن وِبعـن مـن    )٥( غالباً
 

 
                                                

)١(          أي االشتراك احلاصل يف ضمن التعليل وهو اشتراك صوحاصله أنّ. وريت ال  بـني الكلمـا   االشتراك الضمين
هذا االشتراك ليس يف أصل الوضع وإمنا وقع بعد التعليل وهـم يعتـربون االشـتراك يف أصـل الوضـع             ألنّ يضر 

 . ح وغريه١٢.  أصل هذه الكلمات متغايرةومن املعلوم أنّ
وأنّ ، اوبفتح القاف والو¼ قَولْن½على تقدير كونه مجعاً من املاضي    ¼ قُلْن½وحتقيق الفرق التقديري أنّ أصل        )٢(

ة القاف للداللة على الواو احملذوفة كما مرا على تقدير كونه مجعاً من األمر فأصله، ضموأم :½لْنأُقْو ¼ بضم
مثّ حـذفت الـواو اللتقـاء     ، فنقـل ضـمة الـواو إىل القـاف فاسـتغىن عـن اهلمـزة              ، اهلمزة والواو وسكون القاف   

  ف١٢. فيكون ضمة القاف ضمة الواو، الساكنني
 . ح١٢. ¼ألنهم إخل½: واجلملة حالية وقعت تعليالً وتائيداً لقوله، للحال¼ وهو½الواو يف   )٣(
يكتفـون  ½: وهذا معطوف علـى قولـه  ، الغرة بكسر الغني املعجمة وتشديد الراء املهملة املفتوحة هي الغفلة        )٤(

وذلك كما وقع االشـتراك  ،  الواضعألجل غفلة¼ بعن½و¼ قلن½إنما االشتراك يف : وهو جواب آخر يعين   . ¼إخل
ا أمراً ولُعفَال وتعفَوتقول ت ¼ عنِب½و¼ لنقُ½يف التثنية واجلمع املذكّر املاضي واألمر يف هذه األوزان كذلك يف            

 . ح١٢. كان أو ماضياً، وقس عليه غريه من األمثلة
¼ نلْوقَـ ¼ ½لـن قُ½وقـد مـر أن أصـل    ، صـله بالـضم   من مضموم العني غالباً علـم أنّ أ    جييءأنّ الفعيل لَما    : يعين  )٥(

   كـرم ½ مـن حـد   جييءوفيه نظر فإنّ هذا القول يوهم إىل أنّ األجوف قد     . بفتحتني فافترقا بالفرق التقديري¼ 
ثـة أبـواب، وهاهنـا صـرح بـأنّ          من ثال  جييءوقد ذكر املصنف رمحه اهللا أنّ األجوف        ¼ يكون، كان½: مثل
 . ح وف ملخصا١٢ . فيكون أبوابه أربعة وهذا تناقض غالبا¼كرم½من باب ¼ الفعيل½
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 جيـيء  يفْعـلُ ال  ففَعلَ؛ ألن باب نفِْو أن أصل ِخفْن خ¼خياف½يعلم من  : أعين
؛ ألنّ األجـوف ال  بفتحتنيبيعن أن أصل ِبعـن  ¼عيِبي½ويعلم من  )١(إالّ من حروف احللق   

يقْولُ إىل آخره أصله     ¼لُوقُي½: الواوي األجوف مناملستقبل . يفِْعلُ حسبفَِعلَ من باب    ءجيي
كـ ينصر

 وإعاللـه   
أصـله . قـل إخل  : األمـر ، )٣(الجتماع الساكنني ¼ يقلن ½ يففحذف الواو   ، )٢(مر :

اُقْول
نصركـ أُ

 القاف لتحركاالحتياج النعـدام    الوصل مهزةاأللف مث حـذف     اَقُل فصارالساكنني مث حذف الواو الجتماع      
الساكنانوإن مل جيتمــع فيــه ¼ قــل الـــحق½:  وحتــذف الــواو يف،إليهــا

حبسب الظاهر
؛ ألنّ 

خبـالف  )٤( يف حكـم الـسكون تقـديراً        فيكون اخلارجي باألمر أيباخلارجي حـصلت احلركة فيـه    
                                                

ألنّ ، ألنـه ال جيـوز أن يكـون مـضموماً    ؛ بكسر الواو، نفِْوخ: ¼نفِْخ½أنّ أصل  ¼ خياف½يعلم من   : أي  )١(
ألنـه  ؛ وكذا ال جيـوز أن يكـون مفتوحـاً        ، بالفتح ليس مبوجود يف كالمهم    ¼ يفْعلُ½بضم العني و  ¼ فَعلَ½

، ومن شرطه أن يكون عني الفعل أو المه من حروف احللق وليس فيه ذلك¼ فَتح½حينئذ من حد يكون 
ويكـون  ¼ فـتح ½ِلم ال جيوز أن يكون مـن بـاب   : فإن قلت، فلَم يبق إالّ الكسر فيكون مكسوراً ضرورةً     

فيكـون مـن حـد    احلمل على ما هو خالف األصل غري شائع فال حيمل عليه، : ؟ قلنا ¼أىب يأىب ½شاذّاً كـ 
 . ح١٢. ¼مسع½

 وف  ش١٢. ة احلـرف الـصحيح  ة وقـو  لـضعف حـرف العلّـ   وهو أنّ حركة حرف العلّة أعطيت إىل ما قبلها   )٢(
 .ملخصا

: فحـذفت الـواو فـصار   ، فنقلت ضمة الواو إىل ما قبلها فاجتمع الساكنان مها الواو والالم ¼ نلْوقْي½ألنّ أصله     )٣(
½لْقُيح١٢. ¼ن . 

)٤(   ا لضرورة التقاء الساكنني فال يعترب يف حكم آخر سواه الزماً   : يعين، وهو احلق ة جيءما ،احلركة العارضي 
 . ح١٢. يثبت بالضرورة يتقدر الضرورة فال يعود احملذوف



 
 



بالداخِلينيِ حـصلت    فيهما    احلركة؛ ألنّ   ¼قُولَن½ و ¼الَوقُ½
 األول يفالفاعلا ألـف    ومهـ )١(تثنية

التاكيدونـــون 
الثاين يف

وهو 
نون التأكيد
مبنـزلة الداخلي  

ألنه به يتحقق معىن الفاعلية

معه آخر جعلـــوا )٢( مث ومن 
نون التاكيد

 املـــضارع 
 بـألف   دعتا تاء يفاحلركةوإن حـصل    )٤( يف دعتـا    األلـف   وحتذف)٣(هل يفعلن : حنو، مبنياً

ــس الكلمــة   ــن نف ــست م ــاء لي ــالم يف )٥(الفاعــل؛ ألنّ الت ــوال½خبــالف ال  )٦(¼ق
                                                

وإنمـا  وهو مبنــزلة الـداخلي   : فلم يتحقّق اجتماع الساكنني فلم حيذف الواو مبنـزلة الداخليني، ولذلك قال          )١(
 . ش١٢. للمبالغة يف كوما بتلك املنـزلة؛ الداخليني: قال

 ١٢. من أجل كونه مبرتلة الداخلي: أي  )٢(
)٣(            وال إعراب يف الوسط ومل يقع اإلعراب طاًمع وجود سبب األعراب وهو حرف املضارعة إذ صار آخره وس 

 اإلعراب إذ ليس من الكلمة وال وين ال يقع حملّعلى النون ألنه مشابه بالتنوين يف كونه يف آخر الكلمة والتن         
: ويقـال ¼ دعتـا ½لو صح ما ذكرمت يلزم أن ال حيـذف األلـف يف مثـل      : ولَما توجه أن يقال   . مبرتلة جزء منها  

 . ف١٢. ¼ذف األلف إخلحتو½: أجاب بقوله، حلصول حركة التاء بالداخلي وهو ألف التثنية¼ دعاتا½
 . ش١٢. بت الواو ألفاً فحذفت األلف الجتماع الساكننيقل¼ اتوعد½: أصله  )٤(
؟ ¼قوال½كما يعود الواو احملذوفة يف ¼ دعتا½ِلم ال يعود األلف مع حركة التاء يف : جواب سؤال وهو أن يقال  )٥(

 ،ساكنة حكماً وإن كانت متحركـة لفظـاً    ¼ دعتا½إنّ التاء يف    : واحلق أن يقال  . بأنّ التاء ليست إخل   : فأجاب
وال تكـون يف الفعـل إالّ سـاكنة ولـو حتركـت حبركـة عارضـية         ، وذلك ألنّ تاء التأنيث خارجة عن الكلمة      

 . ح١٢. فال يعتد ِبها، واحلركة العارضية كَالَ حركة
وحاصل الفـرق  ، ¼دعتا½فإنه يالزم الفعل لكونه جزًء منه فيالزم حركته أيضاً وإن كانت بسبب الغري كما يف    )٦(

جزء من الكلمة فحركت بسبب األلف الذي هو كجزء       ¼ قوال½أنّ الالم يف    ¼ دعتا½و¼ قل احلق ½و¼ والق½بني  
قـل  ½وأمـا الـالم يف   ، من الكلمة يف اللزوم، فتكون هذه احلركة كأنها أصلية، فلـذلك لَـم حيـذف فيـه الـواو         

كـ      ¼ احلقت الم الكلمـة ليـست كجـزء مـن     وإن كانت جزء من الكلمة إالّ أنّ الم التعريف الّـيت بـسببها حر
فليست جبـزء مـن   ¼ دعتا½أما التاء يف   ، الكلمة يف اللزوم، فيكون حركة الالم عارضية فلهذا حذفت فيه الواو          

   Å 
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وتقول بنون
يف األمر احلاضر

  قُـولَن اخلفيفية بالنون أيوباخلفيفةنـانِّ  النِّ قُـولُن قُـوِلن قُـوالنِّ قُلْ       وقُولَن قُ : بإحلاقها أيالتاكيد 
ــوِلن ــولُن قُ الفاعل .قُ

من األجوف

ــل إىل آخــره أصــله : ــاِول½:  قاِئ ــاً  ¼ ق ــواو ألف فقلبــت ال
كساٍو½: أصـله )١(سـاٍءها كمـا يف كِ    ما قـبل  انفتاح و الواو لتحرك أيلتحركها

من الكسوة
وجعل¼ 

أوالً
ه ألفـاً   واو

جعلت مهزةً مثّ )٣(وانفتاح ما قبلها وهو الـسني )٢( الطرفلوقوعه يف   
األلف املقلوبة من الواو

 وال اعتبـار  
األلفان وال فاجتمع قنية يف كماحصينة؛ ألنها ليست حباجزة    اولق يفالفاعلأللف  

ألف الفاعل واملقلوبة

ميكن إسقاط  
ألنه؛  األلف أياألوىل

اسم الفاعل
وكذلك يف)٤( يلتبس باملاضي  

يلتبس باملاضي

فحركت الثانية   
الثانية

 )٥( فصارت مهـزةً   
                                                

الكلمة فاحلركة عليها وإن كانت حاصلة بسبب ما هو كجزء من الكلمة ال تلـزم الكلمـة، فلـذلك حـذفت                  
 . ف١٢. الواو فيه أيضاً

 . ح١٢. لوقوعها متحركةً وانفتاح ما قبلها؛ بت الواو فيه مهزةًقل¼ كساٍو½: أصله  )١(
أو ، فقلبـت ألفـاً لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلـها      ، فصار كأنّ الواو ولّى الفتحـة     ، وعدم اعتبارهم باأللف حاجزاً     )٢(

د املمـدود  لتنـزيلهم األلف منـزلة الفتحة فالتقى ألفان، فكرهوا حذف إحـدامها أو حتريـك األوىل لـئالّ يعـو      
، ونظـريه فـرس  ¼ عـصا ½واملقصور اسم معتلّ الالم يكون ما قبل آخر نظريه من الـصحيح فتحـة كــ    ، مقصوراً

فـإذا  ، وهـو نظـري كتـاب   ¼ كـساء ½واملمدود اسم معتلّ الالم يكون ما قبل آخر نظريه من الصحيح  ألفـاً كــ               
وهذا معىن ،  آخره ألف يف األصل أم اللو حركت األوىل لَم يعلم أنّ ما قبل¼ كساء½حذف إحدى األلفني يف 
 . ش١٢. عود املمدود مقصوراً

؛ فاجتمع ساكنان مها األلفان ولَم ميكن حذف إحـدامها  ، ألنها ليست حباجزة حصينة   ؛ إذ ال اعتبار باأللف     )٣(
 . ف١٢.  ببناء آخرالبناءلئالّ يلزم التباس 

 . ش وف ملخصا١٢. لوقف ألنه يزول باوهو ظاهر وال يكفي اإلعراب فارقاً  )٤(
أو محـالً  ، إذ هي عالمة اسم الفاعـل ؛ ولَم تتحرك األوىل لئالّ يلزم تغيري العالمة    ز  كت م  األلف إذا حتر   ألنّ  )٥(

وهـي الـيت إحـدى حـروف     '' الرسالة الرقطـاء ''يف " احلريري"ونقطت هذه اهلمزة كما نقطها ، ¼كساء½على  
   Å 
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ومنــه )١(ئع والئــعهــا:  واألصــلاهلموالٍع القيءهاٍع: حنــو، العني  حذفباحلذف األجوف منالبعض يف الفاعل اسمجييءو
 ،العني  فحذفتهائر:  أي ]٩/١٠٩:التوبـة [﴾انـه علَـى شـفَا جـرٍف هـارٍ         بني﴿: قوله تعاىل 

شـاٍك: حنـــو، املكاينبالقـلـب الفاعل اسمجييءو
متام السالح

وحاد أصله )٢(¼شـــاِوك ½ وأصـــله  ٍ
وجييء بالقلب

 )٣(¼واحــد  ½
فقدم السني فـصار    ¼ قوس مجعقُووس½ أصله   والسني القاف بكسرالقسي: حنو،  يف كالمهم  القلب هذا أيالقلب وجيوز  

قُسوو، حنو
بغري اإلدغام

 :ووصع
مجع عصا

ــل   قُِسيمثّ جع
على فليع

ــسر    ــواوين يف الطــرف مث ك ــوع ال  لوق
أَينق ومنه)٤(¼عِصيٍٍّ½القاف اتباعاً ملا بعدها كما يف       

ناقة مجع

مثّ قدم الواو قونـ  أُ: أصله
لنقل الضمة على الواو

 
                                                

دخـل  " أبـا علـي الفارسـي   "وحكـي أنّ  ، ¼خطأ، قائل½ منقوطة يف حنِو   كلمة منها منقوطة واألخرى غري     كلّ
أبو "فقال له ، منقوطاً بنقطتني من حتت¼ قايل½على واحد من املنتمني للعلم فإذا بني يديه جزء فيه مكتوب      

، قد أضـعنا خطواتنـا يف زيـارة مثلـه     : فالتفت إىل صاحبه كاملغضب وقال    ، خطّي: هذا خطّ من؟ قال   ": علي
 . ش١٢. رج من ساعتهوخ

قد حيذف األلف املقلوبة من حروف العلّة الجتماع الساكنني وإن التبس         : يعين، ¼ضارب½هائع والئع على وزن       )١(
جيوز أن يكون واوياً : واهلائع، لكن هذا احلذف ليس بقياس مطّرد بل مقصور على السماع، باملاضي يف الصورة

واوي مـن   : والـالع ، جنب: أي¼ عيه½: أصله¼ اعه½جيوز أن يكون يائياً من      و، قاء: أي¼ هوع½: أصله¼ اعه½من  
½العالْ½و¼  احلب يلوعههتاعف١٢. جبان جزوع: أي¼  والعٍٍرجل هاعٍٍ½: يقال، احترق من الشوق: أي¼ ه فؤاد . 

ت الواو طرفاً بعد كسرة فوقع¼ فالع½على وزن ¼ شاِكو½فنقلت الواو إىل موضع الكاف فصار ¼ شاوك½: أصله  )٢(
فحذف الياء ، فأثقلت الضمة على الياء فأسكنت فاجتمع الساكنان الياء والنون       ¼ ياِكش½: فقلبت بالياء فصار  

 . ح١٢. ¼شاٍك½: فصار
  فوزنـه  وغاٍزإعالل شاٍك علّ فأ¼واِدح½م احلاء عليه فصارر االبتداء بألف فقدفنقل الواو إىل موضع الدال فتعذّ   )٣(

 . ش ملخصا١٢. ¼عالف½
وكـسر مـا قبلـها وهـو     ، فقلبت الواو األخرية ياًء ِلما مـر آنفـاً     ، ¼فلوس½كـ¼ عصوو½: وأصله¼ فعيل½على زنة     )٤(
   Å 
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 . إخل ...لٌوقُم: اسماملفعول  ، للتخفيفقياس  مثّ جعل الواو ياًء على غري        نق فصار أَو  للخفةالنون على  
مقْوولٌأصله  

على زنة منصور
 الواوانالساكنان فـاجتمع    ¼لٌووقُـ م½: فـصار )١(¼لُوقْـ ي½أُِعلّ كـإعالل     ف 

والواو األصلي منأوىل عند السيبويه؛ ألنّ حـذف الزائـد         ة الواو الزائد  تفحذف
حذفت

 األوىل هياألصلي 
ــش؛ ألنّ  ــد األخف عالمة الواوالزائدعن

للمفعول

ــة ال  ــال ســيبويه يف  ، )٢(حتــذف والعالم وق
جوابه
قول األخفش

 أخـرى وهـو     للمفعولعالمة توجد   مقول أيوفيه، حمذوفة غريأخرى إذا مل توجد عالمة      العالمة أيحتذف ال  : 
عنده مقول أيوزنهامليم فيكون   

سيبويه
وكذلك)٣(لٌوفُـ  وعنـد األخفـش م      مفُعـلٌ  

أي كمقول

:  يعـين  مبيوع أصلهمبيع 
                                                

لـسكوا  ؛ فـصارت الـواو األوىل يـاءً   ، ألنّ الواو الساكنة كامليت ال اعتبار لَها كما عرفت ِممـا قلنـا    ؛ الصاد
فـأدغم األوىل يف الثانيـة مث كـسر العـني     ، ان أوالمها ساكنة والثانية متحركة  وانكسار ما قبلها فاجتمعت الياء    

 . ح١٢. ¼صيِع½: التباع الصاد لبقاء الياء على حاله ساِلماً، فصار
 . ش١٢. ¼مقوول½: فأعطي حركة الواو إىل ما قبلها فصار: أي  )١(
يف " األخفـش "وأمـا حجـة   : أيـضاً حيـث قـال   " شاألخف"عن " ابن احلاجب"وهذا التعليل ال يطابق ملا نقله    )٢(

حذف العني دون واو املفعول فهو أنّ واو املفعول وإن كانت زائدة فقد جاء ملعىن وهـو املـد والعـني لَـم                  
¼ مررت بقاض½: وإبقاء احلرف الذي جاء ملعىن أوىل كما تقول، ويبقى التنوين الذي جاء ملعىن، يأت ملعىن

وشـيء آخـر يـدلّ علـى     : مث قـال ،  تأت ملعىن ويبقى التنوين الذي جاء ملعىن الصرف   ألنها لَم ؛ فيحذف الياء 
¼ لوقُـ م½لَما اعتلّت باإلسكان والقلـِب يف أصـِل   ¼ قيل½و¼ قال½صحة مذهبه وهو أنّ هذه العني قد اعتلّت يف       

الـسعد  "ا نقله وهكذ، ألنّ إعالل االسم فرع إعالل الفعل   ؛ كذلك اعتلّت حبذف واو مفعول الذي هو العني       
 . ف١٢. أيضاً" األخفش"عن " التفتازاين

مـع  ¼ غـاز ½إذا اجتمـع الزائـد مـع األصـلي فاحملـذوف هـو األصـلي كاليـاء مـن          : فإن قيل ، بفتح امليم وضم الفاء     )٣(
كـلّ ذلـك   : قلنـا ، ¼خـف ½و¼ بـع ½و¼ قـل ½وإذا التقى ساكنان واألول حرف مد حيذف األول كما هو يف     ، التنوين
 . ش١٢. وأما هاهنا فليس كذلك بل مها حرفا علّة،  يكون إذا كان الثاين من الساكنني حرفاً صحيحاًإنما



 
 



مبيوع فصار ¼يبيع½أُعلّ إعاللَ   
بسكون الياء والواو

 مثّ  فـصار مبيـع  أصله علىالسيبويهعند  لدفعهالواو فحذف 
تسلم الياء كسر الباء حتى    

عن انقالا واواً
  الكسرةفـأعطي   ، )١( وعند األخفـش حـذف اليـاء       ،

ميزانكما يف   )٣( مثّ جعل الواو ياءً    مِبوعت فصار   عكما يف بِ  )٢(ملا قبلها 
لفظ

 فيكـون   
وزنه

مبيع
مفِِعلٌ 

حبذف الواو

¼ كمنصرمقْول½:  مقَـال أصـله    الظرف أياملوضع)٤(لٌيـ ِف م سيبويه وعند األخفش   عند   
فأعـلّ كمـا يبيـع واكتفـى        ¼ مبِيـع ½:  مِبيع أصله  كمقال أيوكذلك)٥(فأعلّ كما يف خياف   

 معترب عنـدهم كمـا    التقديري الفرقوهو)٦( وبني اسم املفعول   الظرف أياملوضع بني   مبيع يفالتقديريبالفرق  
:  تـعاىلقولـه  حنـو  )٧( يكـون مجعـاً    عينه أيأُسٍد كـسكون    عينه أيسكونهِك إذا قُدرت    يف الفُلْ 
 وإذا قـدرت  ]١٠/٢٢:يـونس [)٨(﴾حتى ِإذَا كُنتم ِفـي الْفُلْـِك وجـرين ِبِهـم     ﴿

                                                

 . ف١٢. الجتماع الساكنني ِلما مر ِمن أنّ الواو عالمة، والعالمة ال حتذف  )١(
بفتحتني ¼ تعيب½: أصله¼ تعِب½وأيضاً لو لَم يكسر اللتبس اليائي بالواوي كما يف   ، ليدلّ على الياء احملذوفة     )٢(

بفتح ¼ بعت½فحذفت األلف فبقي ، فالتقى ساكنان األلف والعني، لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فقلبت الياء ألفا
 . ف١٢. ليدلّ على الواو احملذوفة¼ لتقُ½كما ضم القاف يف ، اء احملذوفةمث كسر ليدلّ على الب، الباء

 . ش١٢. لسكوا وإنكسار ما قبلها  )٣(
 . ف١٢. أقيس" األخفش"وقول ، وكال القولني حسن": املازِني"قال ، ألنّ العني حمذوف عنده  )٤(
 . ح١٢. نقلت حركة الواو إىل ما قبلها وقلبت الواو ألفاً للني عريكة الساكن واستدعاء ما قبلها: أي  )٥(
 . ش١٢. كما مر¼ عِيبم½: واسِم املكان، ¼عويبم½: فإنّ تقدير اسم املفعول  )٦(
وإسكان السني فيه يكون عالمـة اجلمـع فـاعترب    ، د بفتحتني سبضم اهلمزة وسكون السني مجع أَ     ¼ دسأُ½ألنّ    )٧(

 . ف١٢. السكون يف الفلك أيضاً عالمةً للجمع
¼ دسـ أُ½فإذا جعلت سـكونه كـسكون   ، أنّ الفلك بضم الفاء وسكون الالم مشترك بني الواحد واجلمع    : يعين  )٨(
   Å 
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سكونه
أي الفلك

ــر½ كــسكون  ــداًالفلك يكون ¼ٍبقُ ــو،  واح ــاىل ق: حن ــه تع ــِك يف﴿: ول  الْفُلْ
اهول ]٢٦/١١٩ :الشعراء[)١(﴾الْمشحوِن

من قال

قُـِولَ  :  أصلهِقيـلَ إىل آخـره      : 
 والـواو   القاف يف اليتالضمةفصار قُولَ وهو لغة ضعيفة لثقل اجتماع        )٢(فأسكن الواو للخفة  

ِقـول مثّ  :  فـصار  القاف وهوقبلها إىل مــا  قول يفالواويف كلمة ويف لغة أخـرى أعطـى كـسرة           
 حـىت يعلَـم أنّ  )٣(شمتـ  أخـرى لغـة ويف ، قيـل :  ما قبلها فصاررةسك ل ياًء الواو  صار
أصل

حركة
قبلها ما 

الياء
وكذلك)٤( مضموم

يشم
 ................................ختريواُباع جمهولبيع 

                                                

التفـات مـن   ¼ ِبهـم ½: وقولـه ، يف اآليـة يرجـع إليـه     ¼ جـرين ½د يصري مجعاً بدليل أنّ ضمري اجلمع يف         سمجع أَ 
 . ح١٢. إىل الغيبة¼ بكم½: اخلطاب وهو

لوجـوب التطـابق   ¼ املـشحونات ½أو ¼ املشحونة½: هنا مفرد؛ إذ لو كان مجعاً لوجب أن يقال  ¼ الفلك½فإنّ    )١(
وقد تقـدم أمـا ال يعـالّن، ولـذلك لَـم         ، ولقْال ومِ وقِْم: واآللة،  يف التذكري والتأنيث   بني الصفة واملوصوف  

 . ش١٢. يذكرمها املصنف
 . ش١٢. ألنّ الكسرة ثقيلة على الواو خصوصاً مع ضم ما قبلها  )٢(
)٣(  كسرة ما قبل الياء ض     تشم املنقول إليه بـل  من اإلمشام وهو عدم إبطال احلركة الّيت كانت للحرف   ة وهو   م 

 . ح١٢. رعايةً حلقهما مجيعاً؛ بني ضمة الفاء وكسرة العني¼ قيل½: فتقول، تراعى كالواحد منهما
ولكن ال يـتلفّظ بـه تنبيهـاً علـى     ، يئة الشفتني للتلفّظ بالضم: واإلمشام، ما قبل الياء مضموم يف األصل : أي  )٤(

؛ يف بيان هذه اللغة الثالثة، ومنهم من يشم الفـاء الـضم  " اجبابن احل"وذكر ، ضمة ما قبل الواو كذا ذكروه     
فلـم ميكنـهم أن جيمعـوا يف    ، ألنهم أرادوا البيان وقد كان يف الفاء ضمة فأرادوا أن ينقلوا إليها كسرة العـني          

يف فأمشّوا الكسرة فصارت احلركة يف الفـاء بـني الـضمة والكـسرة مبنــزلة احلركـة              ، الفاء الكسرة والضمة  
فعلى هذا يكون املراد من اإلمشام هاهنا أن يتلفّظ حركة بـني  ، ألنها بني الكسرة والفتحة   ؛ ¼جائز½و¼ كافر½

ألنّ ما ذكروه من يئة ؛ فيكون ما بعد القاف بني الواو والياء      ، ويتبعه أن يتلفّظ حرف بني حرفني     ، حركتني
   Å 
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فيهن ثالثيعـين جيـوز     )١(نع وبِ وكذا أيوقلننقيد   واُ
الكلمات املذكورة

 وال جيـوز اإلمشـام يف      )٢( لغـات  
أُقيم مثل

أُقِْوم أصله

أيضاً؛ ألنّ جواز الساكنةبالواو أقومجيوزوال  )٣( النعدام ضمة ما قبل اليـاء      
كما ال جيوز اإلمشام

 الـواو   
  وِبعـن  لـن وسوي يف مثـل قُ     )٤(أقيم يفمبوجود وهو ليس    األصل يفالعلّة النضمام ما قبل حرف     
 .................................................)٥(بني املعـلوم واهول

                                                

اإلمشـام يف  : وحقيقة هـذا اإلمشـام يعـين   : يث قالح" السعد التفتازاين "الشفتني من غري تلفّظ كما صرح به        
إذ هي تابعة حلركة ؛ فتميل الياء الساكنة بعدها حنو الواو قليالً، أن تنحو بكسرة فاء الفعل حنو الضمة¼ بيع½

وال ، وهذا مراد النحاة والقراء ال ضم الشفتني فقط مع كسرة الفاء كـسراً خالـصاً كمـا يف الوقـف            ، ما قبلها 
 . ف١٢. فظهر من ذلك كلّه أنّ ما ذكروه غري صحيح.  انتهى، ن بضمة خالصة بعد ياء ساكنٍةاإلتيا

فالكسر فيما اتصل له ¼ انقدن½و¼ اخترن½وحذف العني للساكنني من حنِو ، فيما اتصل به ما يسكن المه: أي  )١(
بالـضم  ¼ بـوع ½و¼ قـول ½والـضم فيـه فـرع علـى لغـة      ، بالكـسر اخلـالص  ¼ قيل½ما يسكن المه فرع على لغة       

 . ش١٢. اخلالص
 . ش١٢. واإلمشام يف كلّها، وضمه يف كلّها، كسر ما قبلها يف كلّ املطّردة  )٢(
وذلـك ألنّ  ¼ أقـيم ½ولـيس كـذلك يف   ، لضمة الفاء وكسرة العني   ¼ قيل½إنما جاز اإلمشام يف مثل      : وتوضيحه  )٣(

فصار الواو ياًء لكسرة ما قبلها فـال  ، سرة الواو إىل ما قبلهافنقل ك، بسكون القاف وكسر الواو   ¼ أُقِْوم½أصله  
 . ح١٢. يشم فيه

؛ ¼بيـع ½و¼ قيـل ½خبالف ، بسكون القاف¼ أُقِْوم½: ¼أُِقيم½؛ إذ قد عرفت أنّ أصل ¼أقيم½ليس مبوجود يف   : أي  )٤(
، ¼يمِقتسـ اُ½و¼ يمِقأُ½ما دون فإنّ األصل فيهما قبل اإلعالل الضم كما عرفته، فلذلك حسن الواو واإلمشام فيه      

لكنه فـصلهما ولَـم   ، لكان أخصر¼ وال جيوز اإلمشام والواو لعدم ضم ما قبل الواو  ½: ولو قال املصنف  . هذا
 . ف١٢. يلتفت إىل اشتراكهما يف الدليل تسهيالً على املبتدي

بـضم  ¼ قلـن ، قالتا، قالت، قالوا، قاال، قال½:  إذ تقول يف املعلوم؛ يف اهول¼ لَوقُ½فعلى لغة ¼ قلن½أما يف     )٥(
بـضم القـاف   ¼ قلـن ، قولتـا ، قولـت ، قولـوا ، قوال، قول½: ويف اهول على تلك اللغة، القاف وسكون الالم 

   Å 

#   

   " ! )(١٤٧ 





 
 



#   

   " ! )(١٤٨ 



 .)٢( خياففأعلّ مثل إعالل ¼ ولُيقْ½ال  يقَ وأصل)١( التقديري بالفرق اكتفاًء 

                                                

يف اهـول فـال تـسوية      ¼ قيـل ½وأمـا علـى لغـة       ، فوقع التسوية بني املعلوم واهـول     ، وسكون الالم أيضاً  
يف ¼ بيع½فعلى لغة ¼ بعن½وأما يف ، ويف اهول تستعمل بكسرها، بضم القاف¼ قلن½: مإذ يف املعلو؛ بينهما

ويف اهـول علـى تلـك       ، بكـسر البـاء   ¼ بعن، باعتا، باعت، باعوا، باعا، باع½: تقول يف املعلوم  ، اهول
يف اهـول فـال    ¼ بـوع  ½وأما علـى لغـة    ، فوقعت التسوية بينهما  ¼ بعن، بيعتا، بيعت، بيعوا، بيعا، بيع½: اللغة
 . ش١٢. بالضم¼ نعب½: ويف اهول، بكسر الباء¼ بعن½: إذ تقول على هذه اللغة يف املعلوم؛ تسوية

فقلبت الواو ألفـاً مثّ حـذفت     ، بفتحيت القاف والواو  ¼ نلْوقَ½: من املاضي املعلوم يف األصل    ¼ قلن½وذلك ألنّ     )١(
: جمهـوالً أصـله  ¼ نلْـ قُ½وأمـا  ، ¼نلْـ قُ½: فـصار ،  احملذوفـة ليدلّ على الواومث ضم القاف  ، الجتماع الساكنني 

فحذفت الـواو اللتقـاء الـواو مـع       ، فأسكنت الواو للخفّة فاجتمع الساكنان    ، بضم القاف وكسر الواو   ¼ نلِْوقُ½
 . ملخصا ح١٢. فافترقا تقديراً وإن كانا مشتركني لفظاً، ¼قلن½: فصار أيضاً، الالم ساكنني

 . ح١٢. وهو نقل حركة الواو إىل ما قبلها وقلبها ألفاً بعدها  )٢(

يف اهـول فـال تـسوية    ¼ قيـل ½وأمـا علـى لغـة       ، فوقع التسوية بني املعلوم واهول    ، وسكون الالم أيضاً  
يف ¼ بيع½فعلى لغة ¼ بعن½وأما يف ، ول تستعمل بكسرهاويف اه، بضم القاف¼ قلن½: إذ يف املعلوم؛ بينهما

ويف اهـول علـى تلـك       ، بكسر البـاء  ¼ بعن، باعتا، باعت، باعوا، باعا، باع½: تقول يف املعلوم  ، اهول
يف اهـول فـال   ¼ بـوع ½وأما على لغـة   ، فوقعت التسوية بينهما  ¼ بعن، بيعتا، بيعت، بيعوا، بيعا، بيع½: اللغة
 . ش١٢. بالضم¼ نعب½: ويف اهول، بكسر الباء¼ بعن½: إذ تقول على هذه اللغة يف املعلوم؛ تسوية

فقلبت الواو ألفاً مثّ حـذفت  ، بفتحيت القاف والواو  ¼ نلْوقَ½: من املاضي املعلوم يف األصل    ¼ قلن½وذلك ألنّ     )١(
: جمهـوالً أصـله   ¼ نلْـ قُ½وأمـا   ، ¼نلْـ قُ½: فصار،  احملذوفة مث ضم القاف ليدلّ على الواو     ، الجتماع الساكنني 

فحذفت الواو اللتقـاء الـواو مـع    ، فأسكنت الواو للخفّة فاجتمع الساكنان    ، بضم القاف وكسر الواو   ¼ نلِْوقُ½
 . ملخصا ح١٢. فافترقا تقديراً وإن كانا مشتركني لفظاً، ¼قلن½: فصار أيضاً، الالم ساكنني

 . ح١٢. ما قبلها وقلبها ألفاً بعدهاوهو نقل حركة الواو إىل   )٢(
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 )١(أي معتل الالم

 أربعـة     األربعـة؛ ألنـه يـصري علـى        له يقالوذو)٢(نـاقص لنقـصانه يف اآلخـر      : يقال له و
اإلخبارأَحرف يف   

عن نفسك

تقـول يف  )٣(ل يفعِـ  حسبفِعل من بـاب     جييء وهو ال    واحدرميت: حنو، 
 فقلبت الياء ألفاً    الياء بفتحرمي¼ رٰمى½رٰمى رميا رموا إىل آخره أصل       : إحلاق الضمائر 

رميـوا فقلبـت اليـاء      ¼ رمـوا ½وأصل  )٤(¼قال½ يف   قلبتكمالتحركها وانفتاح ما قبلها     
ذفت ا فـاجتمع الـساكنان فحـ   اومـ ر: صارفـ )٥( مـا قبلـها     وانفتاحألفاً لتحركهـا    

                                                

ويرد عليه اللفيف مقروناً ، هو يف استعمال علماء هذا الفن عبارة عما كان يف آخره حرف علّة: قيل  )١(
مع أنه ال ، ما كان يف آخره حرف علّة:  ألنه يصح أن يقال  ؛¼وىف½و¼ طوى½: مفروقاً مثل كان أو   

 ١٢. ما كان يف آخره حرف علّة وكان غري لفيـف : يقال يف استعماهلم إنه ناقص، فاألوىل أن يقال  
 .ف

لَـم  ½: أو من احلروف كما يف حالة اجلـزم، حنـو  ¼ يرمي½: إما من بعض احلركات كما يف حالة الرفع، حنو     )٢(
 . ش١٢. ¼يرم

 . ح١٢. ''شرح اجلاليلّ''يف " الشيخ صدر الدين"هذا باالستقراء هكذا قال ، بكسر العني فيهما  )٣(
، كـذلك  ¼قـال ½: يعين كما يقلب حرف العلّة يف ماضي األجوف الواوي ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها حنو           )٤(

مـن  ¼ قَيـلَ ½املـذكور  ¼ قـال ½ن يكون أصل  وال يبعد أأقول ف و١٢. تقلب يف الناقص اليائي ألفا لتلك العلّة    
 ١٢. القيلولة فيكون التشبيه تاما

لئالّ يلزم أربع حركات متواليات موجبة لزيادة الثقل اثنتان حتقيقيتان حركتها وحركة ؛ بت ألفاً حينئذوإنما قل  )٥(
إذ ال اعتبـار  ؛  حركـة مـا بعـدها   ولَـم يعتـربوا  ، ما قبلها واثنتان تقديريتان مها الياء ألنها مركّبة مـن كـسرتني    

وثالث حركات متواليات ليست يف تلك املرتبة مـن الثقـل، وهلـذا    ، باحلركة الطرفية لكوا يف حملّ التغيري    
 . ش١٢. وكذلك الواو مع ما قبلها، ¼تبرض½: ولَم جيوزوا¼ ضرب½: جوزوا
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 حتـى  الالم حذف أياحلذفإالّ أنه ضم الضاد فيه بعـد   )٢( وكذلك رضوا  امليم بفتحرموا: فصار)١(األلف
 اليـاُء   ألفاً قلبها بعدفحذفت رميـت   ¼ رمت½ل  وأص)٣(سرة إىل الواو  ال يلزم اخلروج من الك    

ــواوقلبت حذفتكما ــا وإن مل جيتالياُءوحتذف)٤( يف رم ــع  يف رمت ــع  حقيقةًالساكنانم ــه جيتم ؛ ألن
ــوالَ     ــر يف قُ ــه م ــديراً ومتام ــساكنان تق ــر½ يف الياُءيعلّوال )٥(ال مييف  ¼ن ــر ــا م  كم

 .ستقبل يرِمي إخلامل)٦(¼لوالقَ½
                                                

وإنما بقي فتحة امليم ، لو حذفت لَم يدلّ عليها شيءوألنه ، ألنّ الواو عالمة الفاعل فحذفها خملّ باملقصود   )١(
ألنّ امليم ليست مبا قبلها على احلقيقة، ؛ ولَم تبدل إىل الضمة مع اقتضاء الواو ضمة ما قبلها انستها إياها

 . ف١٢. كما مر يف أول فصل املاضي
فأسكنت الياء ختفيفاً لثقل الضمة عليها سيما ، وياتبضم الياء بعد أن قلبت الواو ياًء من الوا¼ اويِضر½: أصله  )٢(

: فـصار ، دون الواو ألنها عالمـة ¼ رموا½مث حذفت الياء كما حذفت يف ، إذا كان قبلها كسرة فالتقى ساكنان    
والضمائر ال تتغير كمـا ال  ، ألنها ضمري ؛ ولَم تقلب الواو ياًء لسكوا وكسر ما قبلها       ، بكسر الضاد ¼ رضوا½

 . ف١٢. حتذف
¼ اويِضر½: فصار، قلبت الواو ياًء لتطرفها وانكسار ما قبلها، بدليل الرضوان¼ اووِضر½فإنّ أصله ، وهو مستثقل  )٣(

: فـصار ، ألنـه ضـمري  ؛ فحذفت الياء لدفعـه دون الـواو   ، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان      
لـسكوا  ؛ مل يـضم لقلـب يـاء     ولـ   لتـصح واو اجلمـع إذ      فـضم الـضاد   ، بكسر الضاد وسكون الواو   ¼ رضوا½

 . ش١٢. ¼اوضر½: فصار، أو لئالّ يلزم اخلروج من الكسرة إىل الواو، وانكسار ما قبلها
 . ح١٢. ألنّ التاء عالمة التأنيث؛ وعينت األلف للحذف، وهو قلب الياء ألفاً وحذف األلف اللتقاء الساكنني  )٤(
ألنّ التـاء ليـست مـن نفـس     ؛ وإن حصلت احلركة بألف الفاعل   ¼ دعتا½ وحيذف األلف يف     :حيث قال هناك    )٥(

 . ش١٢. ¼الوقُ½خبالف الالم يف ، الكلمة
إالّ إذا انفـتح مـا قبلـها    ، كما مر يف القول من أنّ حروف العلّة إذا سكنت جعلت من جنس حركة مـا قبلـها              )٦(

 . ف١٢. خلفّة الفتحة والسكون



 
 



يعلّ يفوال  )١(يرِمي فصارالضمة أسكنت الياء لثقـل      الياء بضميرِميأصله  
الياُء بإسكانه

 الفتحة هيحركتهترميـان؛ ألنّ    مثـل    
 الجتمـــاع الياُءحذفتمثّ )٢( اليـــاء فأســـكنتالياء بضميرِميونَ¼ يرمـــونَ½أصـــل و خفيفـــة 
ــني لفظاًويوس، )٣(يرمون فصارالساكنني ــل ي مجعه أيالرجال ب ــساء يف مث ــع والن ــالفرق  )٤(نَوفُ ــاء ب اكتف
ــساء حاصل وهوالتقديري ــواو يف الن ــثاجلمع ضمريوالنون الفعل الم لكواأصلية؛ ألنّ ال ــة التاني ومــن مثّ ال )٥( عالم
يعفُونَإَالَّ أَن   ﴿: قوله تعاىل  يف   النونتسقط

أي املطلقات
¼ نيتـرمِ ½وأصـل    ]٢/٢٣٧ :البقرة[)٦(﴾

                                                

)١(   ة هاهنا غري مستقيم   : فإن قلتة من ألقـاب البنـاء واملـضارع معـرب    ؛ ذكر الضملثقـل  ½: فلـو قـال  ، إذ الضم
وبغري التاء ، الضمة والفتحة والكسرة مع التاء مشتركة بينهما: ألنه من أنواع اإلعراب؟ قلنا؛ لكان أوىل¼ الرفع

 . ح١٢. خمتصة بالبناء
 .ف١٢. إما بإسقاطها وإما بنقلها إىل ما قبلها، فالتقى ساكنان، الستثقاهلم الضمة عليها  )٢(
مث أبـدلت  ، بكـسر املـيم وسـكون واوٍ   ¼ يرمـون ½: لَما أسكنت الياء اجتمع ساكنان وحذفت فصار: أو تقول   )٣(

لـه األول؛ إذ مل يتعـرض   وكـالم املـصنف هاهنـا ظـاهر يف إعال    ، كسرة امليم إىل الضمة صيانةً لـواو اجلمـع    
مث ضـم املـيم   : ¼رامـون ½إالّ أنه حيتمل الثـاين أيـضاً بقرينـة قولـه يف إعـالل             ، إلبدال كسرة امليم إىل الضمة    

 .ش١٢. الستدعاء الواو الضمة
النـساء  ½و¼ الرجـال يعفـون  ½: فيقـال ، بـضم العـني   ¼ يفعـل ½يف كلّ فعل مضارع ناقص واوي علـى وزن          : أي  )٤(

 . ف١٢.  اكتفاًء بالفرق التقديري¼يعفون
ل أنّ مـن أجـ  : ومـن مثّ أي ، حمذوف الـالم ¼ نَوفْعي½فإنه على زنة ، خبالف املذكّر¼ يفعلن½ألنها على وزن     )٥(

 . ح١٢.  إخل...النون فيها ضمري اجلمع ال عالمة الرفع
)٦(  فإن قلت : ات اشتراك لفظين يف أثناء حبث اليائيمل يبي ث الغائبة يف مثل ِلممجع املذكّر الغائب ومجع املؤن

أمـا ِلمـا قبلـه فلكونـه مجعـاً      ، ِلما قبله وِلما بعده  ¼ يعفون½ملناسبة مثل   : مع أنه من الواويات؟ قلت    ¼ يعفون½
مع أنّ املـصنف مل يـذكر يف   ¼ ترمني½: مثل، وأما ِلما بعده فلكونه مشتركاً ، ¼يرمون½: مثل، للمذكّر الغائب 

فيه بل قاس الناقص الواوي علـى النـاقص    ¼ يعفون½ الناقص حبث الواويات على التفصيل حتى يبين مثل          باب
   Å 
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¼ ترمِيني  ½
بكسر الياء األوىل

الساكنني   الجتماع   الياء تلكحذفت   مثّ   األوىلالياء  فأسكنت   
مها الياءان

وهو 
أي ترمني

 مـع   يف اللفظ  مشترك   
ومـن  )٢(مل يـرم  :  تسقط الياء عالمةً للجزم حنـو      يرمي علىاجلازم وإذا دخلت   )١(مجاعة النساء 

٣(ثَم(  رِ  ﴿ : يف حالة الرفـع عالمـةً للوقـف يف قولـه تعـاىل           الياُءتسقطـسـِل ِإذَا ياللَّيو﴾)٤( 
ومل )٥( خلفّـة النـصب    لن يرمي :  حنو يرمي علىالناصب إذا دخلت    الياَء أنتوتنصب ]٨٩/٤:الفجر[

األمر، )٦( ال حيتمـل احلركـة   األلف يف مثل لن خيـشى؛ ألن       الياُءينتصب
منه

ارِم إىل : 
 الياء وضم امليم بكسرارِميوا: ¼اومـ رِا½ وأصـل  ارم فصارللوقفأصله ِارِمـي فحـذفت اليـاء عالمـةً        . آخره

                                                

 . ف١٢. يف كلّ األحكام¼ رمى يرمي½ومثل ¼ غزا½وحكم ½: اليائي وقال
ر املـيم  بكـس ¼ ترمني½: فإنّ أصله إذا كان مجع النساء ؛ مل يفرق لفظاً اكتفاًء بالفرق التقديري     : أي. مشترك  )١(

 . ش١٢. ¼نلِْعفْت½فوزنه ¼ نبِرضت½وسكون الياء مثل 
أنّ احلركـة يف  : بيانـه ، ¼يرمـي ½: أصـله ¼ لَـم يـرم  ½: حنـو ، إنما تسقط الياُء لقوة العامل وقيامها مقام احلركة     )٢(

كمـا  وبعد دخوله يوجد الياء مقام احلركة فأسقطت بدخول العامـل    ، الناقص قد سقطت قبل دخول اجلازم     
 . ح١٢. سقطت احلركة لكوا جزًء منه

 ١٢. من أجل أنّ الياء تسقط عالمةً للجزم كاحلركة يف الصحيح: أي  )٣(
 . ملخصا ش١٢. ¼بِرضيِل½: قص سقوطَ احلركة يف الصحيح، حنواسقط الياء للوقف يف الن¼ يسرى½: أصله  )٤(
 . ف١٢. بفتح الياء والواو¼  يغزولن½و¼ لن يرمي½: الفتح على حرف العلّة، حنو: أي  )٥(
منقوض مبثل ¼ وتنصب حرف العلّة إذا دخل النواصب خلفّة النصب½: إنّ قولكم : جواب دخل مقدر تقديره     )٦(

بفتح الشني وضم ¼ ىشخي½أنّ أصله : وحتقيق اجلواب، إذ حرف العلّة فيه ساكن مع الناصب    ؛ ¼لن خيشى ½
واأللف ال حيتمل احلركة أصالً حتى يصري مفتوحاً فبقيت    ، ها وانفتاح ما قبلها   فقلبت الياء ألفاً لتحرك   ، الياء

 . ف١٢. ¼لن يرضى½: وكذلك كلّ فعل ناقص عني مضارعه مفتوحة، حنو، ساكنةً مع الناصب أيضاً



 
 



¼ِارِمي½  وأصل فرق بال يرموا يف كماالساكنني الجتماع   اُءاليحذفت مثّ   الضمة لثقلاليـاءفأسكنت  
للواحدة املخاطبة

 ِمِييفأسكنت  كاضريبِار 
الساكنني الجتماع   الياُء تلكحذفت مثّ   عليها الكسرة لثقلاألصليةالياء  

مها ياءان

بنون  و 
تقول

 ِارِمـين  ةد املـشد األمر  يفالتاكيد 
انِّ  ِارِمينمِار  ِمــنـانِّ    ِارنِميـانِّ ِارِمياخلفيفة النون أيوباخلفيفة،  ِار    نِمــيِار نمامليم بضمِار ِمناسمالفاعل، امليم بكسرِار :

ــ: أصــله. راٍم إخل مثّ حــذفت )١(ليــاء يف حــاليت الرفــع واجلــر  االضمة لثقلفأسكنت يراِم
ــساكنني ــاع الـ ــة الياُءتسكنوال )٢(الجتمـ ــة بالفتح حترك بلالنصب يف حالـ ــل  )٣(الفتحة أيالنصب خلفّـ أصـ

 الساكنني مث ضم املـيم       الجتماع الياُءحذفت فأسكنت الياء مثّ     كضاربونراِميون¼ رامون½
 رامياي يف حالة    أنتفقلت  املتكلم ياء هونفسك إىل   راٍم تثنيةالتثنية أنتأَضفتوإذا  )٤(الستدعاء الواو الضمة  

ورامي )٥(الرفع
 

 واجلـر يف يـاء    النصببإدغام عالمـة  )٦( حاليت النصب واجلر يف 
                                                

 . ش١٢. الستثقال الضمة والكسرة على الياء  )١(
تأيت بعد احلركة ال كنون : ون ساكنة تتبع حركة اآلخر أيألنه ن؛ من الياء والتنوين: الجتماع الساكنني أي  )٢(

فإذا صار امليم آخراً تتبع حركته وتأيت بعدها وليست بعارضة حلرف كاحلركة ، فإنها قبل احلركة  ¼ حسن½
 . ش١٢. بل هي حرف مستقلّ زيدت عالمةً للتمكن، والعالمة ال حتذف

 . ش١٢. وهذا كثري يف كالمهم مر، للمشاكلة¼ النصب½: قالوإنما ، الفتحة على الياء: أي، خلفّة النصب  )٣(
ولئالّ يلزم قلب الـواو يـاًء لـسكوا    ، لئالّ يلزم اخلروج من الكسرة إىل الواو     ؛ ومل يبق كسر امليم على حاله       )٤(

 . ح١٢. وكسرة ما قبلها فيه
ألنها تـوزن بتمـام   ؛ ىل الياء سقطت النونفلما أضيف إ، كما بين يف النحو¼ راميان½ألنّ أصله يف تلك احلالة       )٥(

فـإذا قـصد إىل أحـدمها    ، واإلضافة توزن بعدم متام الكلمة بدون املضاف إليه فيكون بينـهما تـضاد    ، الكلمة
 .ف١٢.¼رامياي½: وجب ترك اآلخر فصار

 ¼ييـراِم½: صارتكلّم سقطت النون ففلما أضيف إىل ياء امل¼ نييراِم½: بثالث ياءات أصله: ييراِم  )٦(

   Å 
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ــافة ــفت )١(اإلض ــت  راٍم مجع أياجلمعوإذا أض ــسك فقل رامي إىل نف
بيائني

ــع   الثالثةاألحوال يف مجي
      ويامفأدغمتوأصله يف حالة الرفع ر

الواو بعد القلب ياء

احلرفان؛ ألنه اجتمع    
الواو والياء

 من جنس واحـد  
املفعول)٢(يف العلّية 

من رمٰى
كمـا أدغـم يف راِمـي     )٣(الواوفأدغمأصـله مرمـوي   . مرِمـي إخل  : 

 يف الرفـــع ويف حالـــة  مرِمياي:  فقلـــتللمتكلماإلضافة إىل يـــاء للمذكرالتثنيةوإذا أضـــفت 
تكلّم  إىل يــاء املــاملفعول مناجلمعفت وإذا أضـ )٤(ٍتٰالنــصب واجلــر مرِميـي بــأربع يــاا  

                                                

 . وف ملخصا ش١٢. بفتح اليائني وتشديد الثانية
فلما أضيف إىل ياء املتكلّم سقطت النون فاجتمعت ثـالث يـاءات    ، يف حاليت النصب واجلر   ¼ راميني½: أصله  )١(

. ¼ييـ راِم½: فأدغمت ياء العالمة يف يـاء املـتكلّم فـصار      ، هي الم الكلمة وعالمة النصب واجلر وياء املتكلّم       
 . ش١٢

: فـصار ، يف كوما حريف علّة وسبقت إحدامها األخرى بالسكون فقلبت الـواو يـاًء كمـا هـو القاعـدة                : أي  )٢(
½راميفـصار ،  الواو ياء ال الياء واوا للخفّـة والسـتدعاء املـدغم فيـه فـأدغم اليـاء األوىل يف الثانيـة               وجعل ¼ي :
½يامل اليا    ¼ رفصار، ءمثّ كسر امليم ألج :½فأصـله        ، ¼راِمي ا يف حـاليت النـصب واجلـروأم :½ نبكـسر  ¼ راِمِيـي

امليم والياء اُألوىل األصلية وسكون الياء الثانية اليت هي عالمة النـصب واجلـر فأسـكنت اليـاء لثقـل الكـسرة        
نة فلما أضيف إىل ياء  بياء واحدة ساك¼راِمني½عليها فالتقى الساكنان فحذفت األوىل ألن الثانية عالمة فصار     

هما ساكنة وثانيتـهما مفتوحـة فوجـب إدغـام األوىل يف الثانيـة        ـٰاملتكلّم سقطت النون فصار راِميي بيائني أُول      
 . ش وف ملخصا١٢. ¼راِمي½بالضرورة فصار 

 . ح١٢. أدغم الواو يف الياء بعد قلبه بالياء لسكونه: أي  )٣(
بفتح الياء األوىل وتشديدها وسكون الياء الثانية، ففيه ثالث ياءات فلما أضيف إىل ياء   ¼ ِنيـيـِرمم½: ألنّ أصله   )٤(

: املتكلّم صارت أربعة وحذفت نون التثنية مثّ أدغم ما قبل ياء اإلضافة الّيت هي عالمة يف يـاء اإلضـافة فـصار       
½مـِمرـيدتني¼ يف١٢. بياءين مفتوحتني مشد . 
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ِم: فقلترميـاا   ي١(ٍت يف كـلّ األحــوال  ٰ أيضاً بأربع ي(الظرف أياملوضع : مـىرم)األصـل  )٢
فيـه
يف مرمى 

ــأيت علــى وزن  مفِعٍل أن ي
ألنه من يفِعل

: اآللــة، العني ففتحواالكسرات إالّ أنهــم فــروا عــن تــوايل 
مــى٣(ِمر( ،هــولرٰمــى إخل: اي ِمــيخلفّــة الفتحــة. ر ِمــيوال يعــلّ ر)وأصــل )٤

الياُء فقلبت الياء بضميرمي¼ يرٰمى½ رمــى  :  يغـزو مثـل    الواوي الناقصغـزا وحكـم    معروفرمي يف   قلبتكما ألفاً   قبلها ما وانفتاح لتحركها
ــاًء يف حنــ إالّ أنهـــم يبــدِّلالياء يف ذكرت اليتاألحكاميرمـــي يف كــل  أَغْزيت: وون الــواو ي

أصله أغزوت

عــاً  تب

                                                

فلما أضيف إىل ياء املتكلّم وسقطت ¼ نَويرِمم½: أما يف حالة الرفع فأصله، فع والنصب اجلريف حالة الر: أي  )١(
وأما يف حاليت ، فكسرت الياء األصلية لصيانة الياء املقلوبة¼ يوامر½فأعلّ كما يف ¼ يوـيـِمرم½: النون صار

، فأدغمت الثالثة يف الرابعة¼ ييـيـِمرم½: فة إىل ياء املتكلّمفصار بعد اإلضا، مرِميـِّين½: النصب واجلر فأصله
فاجلمع مثل التثنية يف كون كلّ منهما بأربع . بكسر الياء األوىل وفتح الثانية املشددتني¼ مرِميي½: فصار

 . ش وف ملخصا١٢. ياءات ال يف احلركات والسكنات يف األصل
 إالّ أم قد فروا عـن تـوايل الكـسرات ألن اليـاء كـسرتان      ، بضم الياء وتنوينها  مليم و  بكسر ا  ¼يِمرم½: أصله  )٢(

¼ مرمي½فصار . ففتحوا العني يف املوضع من الناقص سواء كان عني مضارعه مكسورا أو مفتوحا أو مضموما
حذفت الياء فاتصل التنوين  فاستثقلت الضمة على الياء فأسكنت فالتقى ساكنني الياء والتنوين فبفتح امليمني،

 . ف١٢. لكنه يكتب بالياء للداللة على الياء احملذوفة¼ مرمى½: فصار، مبا قبله
 . ش١٢. ¼ىمرم½فأعلّ مثل ¼ يمَِرمِِ½: أصله، بكسر امليم األوىل وفتح الثانية  )٣(
. أن يـسكن السـتثقال احلركـة عليـه    وجد فيه اليـاء املفتوحـة فينبغـي      ¼ يِمر½إنّ  : جواب سؤال هو أن يقال      )٤(

مبين واألصل ¼ يِمر½: خلفّة الفتحة وكسر ما قبله فال وجه جلعله ساكناً كذا قالوا، وأنا أقول     : فأجاب بقوله 
ال يقـال هـذه العلّـة موجـودة يف     ، وال ضـرورة هاهنـا فبقـي علـى األصـل     ، أن يبىن على حاله بال ضرورة   : فيه

، وذا هاهنـا ال يوجـد  ، موجب التغير فيه حترك الياء وفتحـة مـا قبلـها   : ه؟ ألنا نقولاملعلوم أيضاً فِلم أعلّ مثّ   
 . ح١٢. تأمل



 
 



وحروفها)٢( أن الـيـاء مـن حـروف اإلبـدال      مع)١(¼يغزي½ـل
حروف اإلبدال

 :دجنتالَ   ِإسص موي ه
مطرداً أبدلت وجوباً  منهااهلمزة،  )٣(زطٌّ

صحراء حنومـن األلـف يف   )٤(أي قياساً  مهزـا   ألنّاملمدودة األلف فيه فيما
 اهلمزية األلفجعلت يدت قبلها ألف ملـد الـصوت مث   مثّ ز)٥(ألف يف األصل كألف سكرى  

 ......................................)٦( طرفاً بعد ألٍف زائدٍةاألصلية وقوع أيلوقوعهامهزةً 
                                                

وإنمـا أخـر الـواوي    ، قلبت الواو ياًء لتطرفها وانكسار ما قبلها كما مر يف أوائل باب األجوف   ¼ وِزغي½: أصله  )١(
،  منـه جيـيء  من أول الدعائم واليائي جييءألنّ الواوي ال ؛ عن اليائي مع أنّ األصل تقدمي الواوي لقوة الواو     
 . ش١٢. وليفرع عليه حبث اإلبدال ملناسبة إبدال الواو ياًء

نت حركـة مـا   وهاهنا وقعت الواو رابعةً وكا، بعضها ببعض تارةً وجوباً وتارةً جوازاً     هي احلروف الّيت تبدل       )٢(
مكـان  ½: فخـرج بقولنـا  ، ل جعل حرف مكان حرف غـريه ال لإلدغـام        واإلبدا، بت بالياء قبلها خمالفة هلا فقل   

¼ ال لإلدغـام ½:  يف النـسبة وبقولنـا     ¼أخ½ و ¼أب½رد واو   ¼ غريه½:  وبقولنا ¼اسم½ و ¼ابن½تعويض مهزة   ¼ حرف
 . ح وش ملخصا١٢. جعل الطاء مكان تاء االفتعال إلرادة اإلدغام

له کردن وهيبت حم½: الصولَة، ظرف: واليوم¼ اعانت ومدد خواستنياری و½: االستنجاد، هي مخسة عشر حرفاً  )٣(
جيـل مـن    : وبالضم، ¼اهلندي½و¼ الرومي½كـ: والزطي،  الناس يف أرض الروم واهلند     جيل من : الزط، ¼نمودن

 . ح١٢. واالستعمال خمالف بالقياس ملعناه بالفتح، عوام اهلند
 . ش١٢. قياساً: رداً غري موقوف على السماع يف إجياده أي مطّ،إبداالً واجباً ال جيوز غريه: أي  )٤(
إالّ أنـه لَمـا زيـدت قبلـها ألـف          ، ¼عطشى½و¼ سكرى½بألف التأنيث كـ  ¼ صحرى½: ¼صحراء½أنّ أصل   : يعين  )٥(

 . ف١٢. للبناء واملد جعلت ألف التأنيث مهزةً
واألصـل فيهـا القـصر    ، ¼سـكرى ½و¼ حبلـى ½منقلبـة مـن ألـف التأنيـث كـألف      ¼ صحراء½أنّ اهلمزة يف   : اعلم  )٦(

فيـصري هلـا بنـاءان ممـدودة     ، فزادوا قبلـها ألفـا أخـرى للمـد وتوسـع اللغـة وتكـثرياً ألبنيـة التأنيـث                  ، للتأنيث
ولـيس هلمـا   ، ألنّ األوىل للمد والثانية للتأنيث؛ وحينئذ جيتمع األلفان ولَم ميكن حذف إحدامها    ، ومقصورة

فيتعين حركة الثانيـة بقلبـها مهـزة كـذلك     ، وىل لفوات الغرض وهو مد الصوتحينئذ مدلول وال حتريك األ 
   Å 
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 يف األصـل    اهلمزةكانتلـو   :  يعـين  )٢(ى مهزةً يف صـحارٰ    صحراء مهزة جعل أيجعلـهـا ال جيوز   )١(ومن ثَم 
صحارئ جلاز   مبدلة المهـزة

بروزن مصابيح
جيوز يف مـا كمـا      استعماالته صور من أيصــورٍة يف   الياء بعدباهلمزة 

جعل اهلمزة
خِطـية:  حنـو  

 )٣(باليائني املدغمني
 ...............................)٤(أواصل:  الواو وجوباً مطّرداً يف حنواهلمزة أبدلتومن

                                                

 . ح١٢. ''الشافية''نقل من شروح 
 . ش١٢. ألفا يف األصل وليست أصلية¼ صحرآء½أي من أجل كون مهزة   )١(
ما تكسر بعد  فإذا أردت أن جتمعها أدخلت بني احلاء والراء ألفا وكسرت الراء ك¼صحراء½بفتح الراء مجع   )٢(

ألف اجلمع يف مصابيح ومساجد وجعافر فينقلب األلف اليت بعد الراء يـاء لكـسرة الـيت قبلـها وينقلـب ألـف          
 بيـاء مـشددة مثّ حـذفوا اليـاء     ¼صحاري½التانيث أيضا الستدعاء الياء ويدغم إحدى اليائني يف األخرى فصار       

قية ألفا للتخفيف يف اجلمع الثقيل فلزم فتح الراء فصار   وأبدلوا من الياء البا    ¼سيد½املدغمة للتخفيف كما يف     
 . ش ملخصا١٢. ¼ىصحاٰر½

بيائني كان يف األصل   ¼ خطية½وإنما جاز هذه نظراً إىل األصل؛ فإنّ        ، بياء بعده مهزة مفتوحة   ¼ خطيئة½: قوهلم: أي  )٣(
ــ     جت¼ اخلطيـة ½فـإنّ   ؛ والشاهد على هذا املقام استعماهلم    ، باهلمزة¼ خطيئة½ ومـرةً  ، بيـائني ¼ اخلطيـات ½مـع تـارةً ب
مـزة بعـد   ¼ صـحاراء ½فإنهـا ال جتمـع أصـالً علـى        ؛ ¼صحراء½خبالف  ، باهلمزة بعد الياء الساكنة   ¼ اخلطيئات½بـ

ألنّ التكسري يـرد األشـياء     ؛ لكان جائزاً باهلمزة يف اجلمع املكسر     ¼ خطية½فلو كانت اهلمزة فيها أصلية كـ     ، األلف
¼ صـحراء ½ألنـك إذا مجعـت   ؛ بـسكون اليـاء ال بالتـشديد   ¼ صـحاري ½أنّ : اعلـم . لتـصغري ال مطلقـاً  إىل أصلها كا 

فانقلبت األلف الّيت كانـت بعـد الـراء يـاًء     ¼ مساجد½أدخلت بني احلاء والراء املهملتني ألفاً وكسرت ما بعدها كـ    
مث حذفت األوىل وأبـدلت    ، بيائني¼ حارييص½: فصار، لكسرة ما قبلها وألف التأنيث الّيت صارت مهزةً بالياء أيضاً         

مث تبدل كسرة الراء بالفتحة للفرق بني الزائدة وبني املنقلبـة  ، ¼جوار½الثانية ألفاً لئالّ حتذف الياء عند التنوين كياء      
وبعـضهم ال  ، ¼املغـازي ½و¼ املرامـي ½: فإنـك تقـول يف مجعهمـا      ؛ ¼مغـزى ½و¼ مرمـى ½عن ألـف التأنيـث كـألف        

¼ صــحار½: وعنـد دخــول التنـوين حبــذف اليـاء وكــسر الـراء    ، ¼صــحاري½:  بـل الثانيــة فيقولـون  حيـذفون األوىل 
 . ح١٢. تأمل فإنه من مزلّة األقدام، لكن املشهور بفتح الراء واأللف استعماالً، ¼جوار½كـ

 سواء وقعتا فيما اجتمع فيه واوان متحركان متواليان   :  أي ¼واصلة½ مجع¼ فواعل½على وزن   ¼ وواصل½: أصله  )٤(
   Å 
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كما مر)٢(قائــل: حنــو يف و)١(اوات الــو اجتماعفــراراً عــن 
 )٤(كساو أصلهكساءحنــو  يف و)٣(يف باب األجوف

 )٥(بـائع: حنو، طّرداً الياء وجوباً م   أبدلتومن الضعيفةالـواو على   اإلعرابيةاملختلفةاحلركات  لوقوع  
ثقــل  وأَدؤر لوجوه أصلهأُجوه:  حنـو  يفن الـواو املــضمومة مـ  مطّــرداً أبدلت أيوجوازاً)٦(ا مـر كمـ 

 .......................................................)٧(الضمة على الواو
                                                

وإنما وجب إبدال اهلمزة من الواو هاهنـا    ، ¼أواصل½: يف أول الكلمة أو يف وسطها أو يف آخرها فاألول حنو          
 . ف١٢. فراراً عن اجتماع الواوات

 . ش١٢. عند العطف مع أنّ الواوين إذا حتركتا أحسن هلما من االستثقال احلاصل بقلب أوالمها مهزةً  )١(
 . ش١٢. م الفاعل من األجوف الواوييف اس: أي  )٢(
لَما قلبت ألفاً اجتمع ألفان وال ميكن إسقاط أحدمها لئال ¼ قال½كما مر من أنّ الواو يف اسم الفاعل من : أي  )٣(

فصارت مهزةً، فإبدال اهلمزة وإن كان من األلف بالذات لكنها مبدلة من ، يلتبس باملاضي فحركت األخرية  
 . ف١٢. فافهم،  األلف واو يف األصلالواو باعتبار أنّ

 . ش ملخصا١٢. ¼كساو½يف اسم معرب آخره واو قبله ألف وأصله : أي  )٤(
 . ش١٢. يف اسم الفاعل من األجوف اليائي: أي  )٥(
إالّ أنّ تلك األلف لَما كانت مقلوبة من الواو والياء جعلـها مقلوبـة منـهما هنـا       ، كما ذكره يف األجوف   : أي  )٦(

ألنّ اهلمـزة إنمـا أبـدلت مـن األلـف       : ذا التعليل حيث قـال    '' املغرب''كما صرح صاحب    ، اً للمسافة قصر
وأشار إىل املذهبني فإنّ بعض النحويني يزعم أنّ اهلمزة منقلبة عـن األلـف الّـيت هـي     ، املبدلة من الواو والياء  

 اهلمزة منقلبة عن نفس الواو واليـاء أوالً  وبعضهم يزعم أنّ، ¼كساء½و¼ بائع½و¼ قائل½بدل عن الواو والياء يف   
وأشار ، إذ املتبادر من عبارته هنا إبداهلا من نفس الواو والياء؛ فأشار هنا إىل املذهب األخري، من غري واسطة
 . ش١٢. بت الواو ألفاً مث جعلت مهزةًفقل:  إىل املذهب األول حيث قاليف األجوف

: وإنمـا قلنـا  ، ز املطّرد من الواو املـضمومة املفـردة الواقعـة يف أول الكلمـة       أبدلت اهلمزة بطريق اجلوا   : أي  )٧(
لثقـل الـضمة علـى الـواو     ¼ أجـوه ½: لوجوب اإلبدال فيه لتعدد الواو، حنـو      ¼ أواصل½املفردة احترازاً عن مثل     

   Å 
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وأَحِّـدِإشاٍح  : حنو، )١(ن الواو الغري املضمومة   وم
وحِّد  وحِّد أصله

 لتأبد اهلمزة أيومـن)٢( أَحِّـد يف احلـديث     
الياء يف
جوازا غري مطرد

أَديـه طع اهللاُ قَ½ 
أصله يديه

مـاء أصـله   :  اهلـاء حنـو   أبدلتومن الضعيفةالياء لثقل احلركة على     ¼
ومن ثَم جييء)٣(مــاه

من أجل أصله املذكور

فقــد هيجــت شــوق :  األلــف حنــوأبدلت اهلمزة أيومـن)٤( مجعــه ميــاه
 ...............................................................)٥(املشتئق

                                                

: وإن شـئت تركتهـا علـى حاهلـا وقلـت        ¼ أجـوه ½: فإن شئت مهزت الواو وقلت    ، مجع وجه ¼ وجوه½: أصله
إنما هـي منقلبـة عـن       ¼ يِروو½فالواو الثانية يف    ، ¼ىاٰرو½جمهول  ¼ يِروو½: أصله¼ يِروأُ½وكذلك  ، ¼وجوه½

أال ترى أنك إذا بنيت الفعـل للفاعـل الّـذي هـو        ، ألنّ الثانية غري الزمة   ؛ فلم جيب مهزة األول   ¼ ىاٰرو½ألف  
 ها الزمة فكان واو     ؛ ¼وواصل½خبالف الواو الثانية من     ¼ وارى½: أصل قلتفإن½وِروواواً مفردةً مضمومةً   ¼ ى

 . ف١٢. ¼أجوه½يف أول الكلمة كما يف 
، شروع يف القسم الثالث وهو ما ميتنع اطّراداً إبدال اهلمزة من حروف اللني، ومن الواو الغري املضمومة: قوله  )١(

ء ِبما سيأيت يف آخر الباب من أنّ املوضع الذي مل يقيد استغنا¼ جوازاً غري مطّرد½: وإنما لَم يقيد هاهنا بقوله   
 . ف١٢. من الصور املذكورة يكون جائزاً غري مطّرد، وقس عليه ما عداه من الصور الّيت لَم تقيد بشيء

وسـبب ورود هـذا احلـديث أنّ الـنيب عليـه الـصالة        ، فأبدلت اهلمـزة مـن الـواو ختفيفـاً        ¼ وحد وحد ½: أصله  )٢(
أشـر بإصـبع   : أي¼ أحـد أحـد  ½: رآى سعد بن أيب وقاص يشري بإصبعيه يف التشهد فقال عليه السالموالسالم  
 . ف١٢. واحدة

مث قلبـت مهـزة لقـرب    ¼ ماه½: فصار، ا وانفتاح ما قبلها  لتحركه؛ فقلبت الواو ألفاً  ¼ هوم½: بل كان يف األصل     )٣(
 . ملخصا ح١٢. املخرج

فلو لَم يكن اهلاء فيه أصلية لَما تعود ،  وذلك ألنّ التصغري والتكسري يردان الكلمة إىل أصلها ¼هيوم½: وتصغريه  )٤(
 . ح١٢. فيهما، فعلم منهما أنّ اهلمزة فيه مبدلة من اهلاء

، فلما زال املانع من احلركة عاد إىل أصله وهي الكسرة   ، اسم فاعل ¼ مشتاق½: بكسر اهلمزة أصله  : املشتئق  )٥(
 .قتِئش املُ قو ش ِتجي ه راً فقد بص * ِقرب الْ ِكياِدكَد بِ ىسلٰميا دار : صدره، ألنه يزيد ثقالً  ؛ ضاً شاذّ وهذا أي 

   Å 

#   
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مــنقراءة  : وحنو ، جوازاًالعني أبدلت أيومـن ]١/٧ :الفاحتـة [)١(﴾لِّنيأَوالَ الـض  ﴿:  قـرأ  السختياين أيوب وهو
خمرجهن، والسنيتحـــاد ال)٢(بــاب حبــر ضـاحٍك زهــوقٍ أُ: حنـو 

أي اهلمزة واهلاء واأللف والعني

 مــن جوازاًأبدلت ،
لقرما)٣(بويهِاستخذَ أصله اتخذَ عند سـي     : حنو، ءالتا

السني والتاء
التـاء  . )٤( يف املهموسـية   

                                                

بضم الباء وفتح الراء مجع برقة وهـي أرض غليظـة    : والربق، مجع دكداك وهي الرمل املتراكم    : والدكاديك
  ش١٢. يريــد باملــشتئق نفــسه، كــت وزادتحر: هيجــت، أعطــي صــرباً: صــرباً أي، فيهــا حجــارة ورمــل

 .بتصرف
: إذ ال مقتـضي للعـدول عـن الفـتح اخلفيـف أصـله       ؛ بفـتح اهلمـزة فيهمـا     ¼ نٌّأَوال ج ½: وقراءة عمرو بن عبيد     )١(

½لِّآالضيه اسم فاعل ؛  باأللف ¼نر اإلبدال من األلف عن اإلبـدال مـن اهلـاء مـع أنّ املناسـب أن      ، ألنما أخوإن
الزم ¼ ماء½اإلبدال من األلف عليه لئالّ يقع الفصل بينهما وبني أختيها؛ نظراً إىل أنّ اإلبدال من اهلاء يف           يقدم  

: فـإن قيـل  ، والزم اإلبدال يف بابه مقـدم علـى غـريه   ، غري الزم¼ املشتئق½واإلبدال من األلف يف     ، كما ذكرنا 
اإلبدال :  الواو والياء؛ إذ اإلبدال فيهما غري الزم؟ قلنافعلى هذا يلزم أن يقدم اإلبدال من اهلاء على اإلبدال من

فإنـه  ؛ خبالف اإلبدال مـن اهلـاء  ، إذ احلركة مطلقاً عليهما ثقيلة؛ فيهما وإن كان غري الزم إالّ أنه ليس بشاذّ     
ة من وإنما جعل إبدال اهلمز، إذ ال ختفيف فيهما بل فيهما ثقل؛ ¼املشتئق½شاذّ كاإلبدال من األلف يف حنو 

، األلف من غري املطّرد وإن كان أصحاب هذه اللغة طردوه جداً كما طردوه يف اهلرب عن التقـاء الـساكنني       
 . ش١٢. يف لغة ضعيفة ال ينايف كونه مطّرداً؛ نظراً إىل عدم اطّراده يف مجيع اللغاتوأنّ كونه 

وضـحك البحـر   ،  أخره والعباب ارتفاع املاءعباب وهذا اإلبدال أشد لكونه يف غاية القلّة ولذا   : أصله: أُباب  )٢(
 . ش ملخصا١٢. عميق:  أي¼زهوق½و، كناية عن إمالئه ومتوجه

ومـن أنكـر كـون الـسني مـن حـروف       ، أبـدلت األوىل سـيناً  ، كى املربد عن بعض العرب كما مر      على ما ح    )٣(
 . ملخصا ش١٢. ¼ذخخذ يتات½من ¼ استفعل½إنه : بل يقول¼ اتخذ½اإلبدال أنكر كون أصله 

حكـى املـربد أنّ بعـض    : ''الـصحاح ''يف ، ¼اتخذ½: ومن أنكر كون السني من حروف اإلبدال أنكر أنّ أصله  )٤(
فيبدل من إحدى التاءين سيناً كما أبدلوا التاء مكـان الـسني   ¼ اتخذ½يريد ¼ استخذ فالن أرضاً ½: العرب يقول 

فحـذف إحـدى التـاءين ختفيفـاً كمـا         ¼ اتخذ يتخذ ½من  ¼ فعلاست½وجيوز أن يكون أراد     ، ¼ست½: يف قوهلم 
   Å 

#   

   " ! )(١٦٠ 





 
 



#   

   " ! )(١٦١ 



ومن الياء والتاء الواو أيخمرجهمالقـرب   )٢(وأخـتٍ )١(مـة تخ: حنـو ، ن الـواو   م جوازاًأبدلت
أي أبدلت التاء

:  حنـو  
ومن الضعيفةالياء على   مطلقاًاحلركةحتى ال يقع    )٣(ثنتان واسنتوا 

أبدلت التاء

 سـت أصـله   : حنو، جوازاًالسني 
 )٦(ِلـصت :  حنو جوازاًالصاد التاء أبدلتومن، )٥(رار النات ِش بن يربوع    ومرع :وحنو ع )٤(سدس

                                                

 . ف١٢. ، انتهى كالمه¼ظللت½من ¼ ظلت½: قالوا
بـت  قل¼ أخـو ½: أصـله ¼ أخـت ½و،  املعدة ومعناها عدم اضام الطعام يف    ، أبدلت تاءه من الواو   ، ومخة: أصله  )١(

 . ح١٢. للتأنيث النفتاح ما قبلهاالواو يف املؤنث تاء وأسكنت اخلاء؛ تنبيهاً على أنّ التاء ليست 
؛ حذفت الالم منـهما علـى غـري القيـاس         ، بالتحريك¼ أخو½: فإنّ أصله أيضاً  ¼ أخ½بالتحريك كـ ¼ أخو½: أصله  )٢(

ولَم يعوض عنه للمذكّر وعوض للمؤنث فرقـاً    ، ¼أخوان½: ألنك تقول يف التثنية   ؛ هو الواو ولكثرة استعماهلما   
وخـص التـاء للتعـويض يئـه        ، وألنّ التعويض فرع كاملؤنث   ، ة استعمال املذكّر  ولَم يعكس لكثر  ، بينهما
فكأنّ ، ألجل التاء الّيت ثبتت يف الوصل والوقف كاالسم الثالثي؛ ¼أخ½دون ¼ أخت½وضم اهلمزة يف ، للتأنيث

أنهـا مبنــزلة احلـرف    و، وألنّ التاء ثابتة يف الوصـل والوقـف  ؛ الضم جعل دليالً على أنّ التاء عوض عن الواو        
ا كالثالثي وأنّ االسم بالواو وإن كانت التثنية ترد على ¼ أخوان½بالتاء دون ¼ أختان½: قيل يف تثنيته، األصلي

وأنـه ثنـائي فلـم    ، فلما لَم يعوض عن الواو فيه شيء فكأنه لَم يكن فيـه واو مـن األصـل              ¼ األخ½وأما  ، األصل
 . ش١٢. حيتج فيه إىل الدليل

: يعين¼ أَفْعلُوا½على وزن ¼ أَسنيوا½: واسنتوا أصله، ¼ چندان ساختمدو½: يعين¼ ثنيت½من ¼ ثنيان½: أصله، ثنتان  )٣(
 . ح١٢. حتى ال تقع احلركة على الياء الضعيفة¼ اوند سالی در جائ است½

  ح١٢. ¼سـت ½: ا مـر فأدغمـت فـصار   لتـاء ِلمـ  فتبدل السني األخرية تاًء فاجتمع التاء والدال فجعلت الدال ا        )٤(
 .ملخصا

، كيـات اء وال أفّـ ِع بـين الـسعالت مـن غـري أ         اهللاُ يا قاتلَ : واملصرع الثاين ، قلبت السني تاءً  ¼ الناس½: أصله  )٥(
 . ح وش ملخصا١٢. ¼كيس½ مجع ¼أكياس½ وأصل أكيات ،قراءة شاذّة يف ﴾قل أعوذ برب النات﴿: ومنه

. إخل... ¼لـصت ½ و ¼النـات ½يف  :  أي وإنما أبدلت التاء من السني والصاد فيهمـا       ،  السارق وهو¼ لص½: أصله  )٦(
 . ملخصا ف١٢



 
 



ـنــة:  حنــوجوازاًالباء التاء أبدلتومن يف املهموســيةوالصاد والسني التاءلقر ــن  منهاالنون)١(الذعال ــدلت م ، جوازاًالواو أب
 )٤(عــنل:  حنــوجوازاًالالم لنونا أبدلتومـن)٣(لقــرب النــون مــن حـــروف العلــة)٢(صــنعاين: حنــو

اهورية، يف والنون الالملقرما
 املخرج أيضاًويف

ــ جوازاًأبدلت منهاواجليم  أبــو  : حنـــو، )٥(اء املــشددة مــن الي
ى ال يقع احلركات املختلفة على     )٦(ِلجٍّعوأبـدلت اجلـيم مـن اليـاء        ، الضعيف اليـاء حت

 .....................................،)٧(الغري املشددة محالً على املشددة
                                                

فجمـع  ¼ الذعاليب½وأما  ، بكسر الذال وهي الناقة السريعة    ¼ ذعلبة½مجع  ، لكثرة استعماله ، ¼عالبالذَ½: أصله  )١(
 . ش١٢. بضم الذال وهي قطعة حزمة¼ ذعلوب½

بـالواو؛ ألنّ االسـم املمـدود    ¼ صنعاوي½: فإذا نسب إليه فالقياس أن يقال، د وهي قصبة اليمن الصنعاء ممدو   )٢(
باملـد ¼  ـراء ½: أصـله ¼ ـراينّ ½وكذلك ، ¼خنفاوي½و¼ زكراوي½إذا نسب إليه فقياسها قلب اهلمزة واواً كـ     

¼ صـنعاينّ ½: و فيهمـا فـصار  لكـن النـون أبـدلت مـن الـوا     ¼ راوي½: وهي قبيلة من قضاعة، فالقياس أن يقال      
 .ف١٢.¼راين½و

 . ح١٢. وهو القياس، ألنّ يف النون غنة ميتد إىل اخليشوم كحروف العلّة ميتد إىل خمارجها؛ يف االمتداد  )٣(
 . ف١٢. فأبدلت النون املشددة من الالم املشددة، وهو حرف من احلروف املشبهة بالفعل¼ لعلّ½: أصله  )٤(
أبو "قال ، لكوما يف وسط اللسان واشتراكهما يف صفة اجلهر    ؛ ف الشتراك اجليم والياء يف املخرج     يف الوق   )٥(

: فقلـت ، وفقيم اسم قبيلـة   ، ¼فقيمي½: ، أصله ¼فقيمج½: ِممن أنت؟ فقال  : قلت لرجل من بين حنظلة    ": عمرو
 . ش١٢. لوقفوقد جيري الوصل جمرى ا¼ يمر½: بتشديد الراء، أصله¼ مرج ½:من أيهم؟ فقال

 * جِنر البـ لَتـ  كُداِةالغـ ِبو * جِشالعـ  ِبحم اللماِنطِعاملُ * جِلو ع بأَ و فيو ع ياِلخ: قولهيف  ¼ أبو علي ½: أصله  )٦(
قلَيبِ ع الود والص ِصيبالعشي والربينّ أجود التمر   : أصله. ج ،والصِصيالكـاف وفـتح     : والكتل، القرن: ي بـضم 

 . ش١٢. أدغم التاء يف الدال، الواتد: الواد، التاء اتمع
ألنّ إبدال اجليم من الياء املشددة كثري شائع يف استعمال الفصحاء سواء     ؛ ¼محالً على املشددة  ½: وإنما قال   )٧(

 وسواء ،أيل: مبعىن¼ أجل½أو غري متطرفة كـ، ¼أيب علج½أوىف الوصل كـ¼ فقيمج½كانت متطرفة يف الوقف كـ  
   Å 
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مالَه: حنــو
اللهم  أي

 إن كنــت قبلــت ِتججــزال ، )١(حجيت أيح ــال ي شاحجف
أي احلمار

ــ ــ)٢(يب أيِبجك  ياتي دال ال
فُزد: حنو، تاء من ال جوازاًأبدلت

أصله فزت

 ـدوِاج امون  مـ جوازاًأبدلتاء اهلـ . والتاء الدال أيخمرجهمالقـرب  )٣(ع
هـرقْت: وحنـ ، املخرج يف الحتادمهااهلـمزة

ومن)٤(أرقت أصله
أبدلت اهلاء

هذه يف جوازاًالياء اهلاء أبدلتومـن)٥(هنــحيهلـه وأَ :  حنــوجوازاًاأللف 
أصله هاذي

 
                                                

ِمـن  * كـأنّ يف أذنـان الـشوِل    : كان يف النثر كاملثال األول أو يف الشعر كاملثال الثـاين والثالـث يف قولـه      
بقُ  الصيفِ ِسع اإلِ ونَر ما يتعلّق بأذناب اإلبـل مـن أبواهلـا       : سمجع شائل وهو املرتفع، والعب    : شولال. ِلج
شـبه البعـرات املتعلّقـة بأذنـاب اإلبـل يف      ، ل وهو الوعليإ: أصله: لُجبعارها فجف عليها يف الصيف، واإل  وأ

إنّ هـذا  : ولذلك قيل، وأما إبدال اجليم من الياء املخفّفة فال حيفظ ذلك إالّ يف الشعر، الصيف بقرون اإلبل 
 . ش١٢. فإن اختلّ أحدها فهو قليل. والشعر، والوقف، تشديد الياء: اإلبدال حسن بشروط ثالثة

 ¼بـار ½س لفـظ  پـ ، يعنی بزرگ خدايا ¼يابار خدا½معناه  ، حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال   ¼ اللّهم½: أصله، همال  )١(
برائ  مد صوت عوض از  ¼خدايا½  وزيادہ کردند فارسيان الف را در قول خود که،بزرگ آيدبعض لغات مبعنی  ،در

: معناهـا ، ن كانت زائدةً أوردها لتحسني الكالمإ:  قوله در اول او باشد¼ای½ ودر فارسی ¼يا½ در عربی منادی که
 والقياس بالفتح إالّ أنه مل يسمع   ة من الشواذّ  بالكسر للمر : احلجة، حجيت: أصله: وحجتج. يا ربي إن قبلت   

 . ح١٢.  ذو احلجة اسم الشهر العريب واملصراع الثاينمن العرب ويدل على ذلك
)٢(  دةأبدلت  اجليم املخفّفة من: بِِجصا١٢.  الياء املخفّفة محالً على الياء املشدف ملخ . 
مجـع املـذكّر    ¼ اجتمعـوا ½: أصـله ¼ ِاجـدمعوا ½: وقولـه ، متكلّم الواحد مـن الفـوز     ¼ فُزت½: أصله¼ فُزد½: قوله  )٣(

 . ح١٢. قلبت التاء فيهما داالً، للماضي املعلوم من االجتماع
فليس اهلاء بدالً حينئذ وإنما هي زائدة على خالف ¼  املاَءتقْرهأَ½: ما من قالوأ، ¼أرقت املاَء½من ¼ هرقت½  )٤(

 . ف١٢. القياس
وقـد  ، ايـت الثريـد  : أي¼  الثريـد لَهـ يح½: مبين على الفتح، يقال  ¼ لَه½و¼ حي½مركّب من   ¼ حيهل½أنّ  : اعلم  )٥(

 رضـي اهللا تعـايل      أسرع بعمـر  : أي¼ ن فحيهالً بعمر  إذا ذكر الصاحلو  ½: بالتنوين، ويف احلديث  ¼ حيهالً½جاء  
مـن حـروف اجلـارة      ¼ إىل½و¼ على½وجاء متعدياً بنفسه وبالباء و    ، باأللف أيضاً ¼ حيهال½ وجاء   ، أنه منهم  عنه

: ويف األذان، اسم فعل وهو ايـت : حيهل: ، وقيل¼حيهل الثريد وبالثريد وعلى الثريد وإىل الثريد    ½: كما تقول 
   Å 
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ال متنـع اإلمالـة يف مثـل    )٢( ثَم حبروف العلّة يف اخلفاء ومن   اهلاء مناسبة أيملناسبتها)١(ـة اهللا أم
 التــاء وجوبــاً مطّــرداً يف حنــو اهلاء أبدلت أيومـن)٤(ومتنــع يف أكلــت عنبــاً)٣(¼لــن يــضرا½

   مـن األلـف   اليـاء أبـدلت  ، )٦( يف الفعـل   اليتللفـرق بينـها وبـني التـاء        )٥(طَلْحه
                                                

: ¼أَنه½وكذلك أصل ،  دون اهلاءباأللف¼ حيهال½: أصله¼ حيهله½: فقوله، ايت الصالة: أي، الصالةحي على 
 باأللف دون اهلاء فظهر ¼أَنا½ و¼حيهال½ وهذا ألنّ األكثر يف االستعمال الوقف على        فأبدلت األلف باهلاء  ، أنا

 . ح وش ملخصا١٢. أنّ األصل فيهما األلف
وهلذا عد كثري من النحاة اليـاء مـن   ، ¼اضريب½و¼ تضربني½نه ثبت أنّ الياء للتأنيث يف باب        أل؛ ¼هذي½: أصله  )١(

 . ش١٢. عالمة التأنيث
  ف١٢. ومن أجل أن اهلاء مناسبة حبروف العلة يف اخلفاء: أي  )٢(

ويف ، هـة الـيت فيهـا    به إىل غـري اجل إذا عدلت¼ أملت الشيء إماالً ½: وهي يف اللغة مصدر قولك    ، اإلمالة: قوله  )٣(
وذلـك بـأن    ، هو عـدول الفتحـة عـن اسـتوائها إىل الكـسرة           : أي، أن تنحى الفتحة حنو الكسرة    : االصطالح

ومن مجلة األسباب املقتضية إلمالة ، تشرب الفتحة شيئاً من صوت الكسرة فتصري الفتحة بينها وبني الكسرة
أو بواسـطة حـرف سـاكن،     ¼ ادمـ ِع½: اسطة حرف، حنو  الفتحة أن يقع الكسرة قبل الفتحة املمالة إما بال و         

: ذا كانت الفتحة املمالـة علـى اهلـاء، حنـو    إإالّ ¼ باًنِع½: وال جيوز بواسطة املتحرك، حنو    ، ¼لالَمِش½: حنو
½ أن يـِزنعاه¼       ـك قلـتـا معدومـة، فكأنفتميـل فتحـة العـني إىل    ¼ أن ينــزعا ½: ؛ وذلك ألنّ اهلاء خفيفـة فكأ

: فجاز إمالة فتحة اهلاء فيه بناًء على أنّ اهلاء كأنها معدومـة، فكأنـك قلـت   ، لكون ما قبلها مكسوراً الكسرة  
يعين لو كان املضارع منصوبا بدخول :  وقال يف احلنفيةفوقع الكسرة قبل الفتحة املمالة بال واسطة¼ يضربا½

 .وح ملخصا  ف١٢. الناصب عليه جيوز فيه اإلمالة وال جيوز إذا كان مرفوعاً
اُء صـل بـني األلـف والكـسرة النـونُ والبـ      وهـي ليـست خبفـي فالفا   ، فإنّ ما قبـل األلـف فيـه البـاُء املفتوحـة           )٤(

 . ح١٢. فال جيوز أن جيعل كاملعدوم، املفتوحان
 . ش١٢. يف االسم املفرد الذي يف آخره تاء التأنيث: أي  )٥(
أعطي التخفيف بالقلب لالسم وبالتسكني للفعل : وقيل، نيثه أوىل، والتخفيف ِلما كثر تأ¼ضربت هند½: حنو  )٦(
   Å 
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ــاً  ــوالتصغري يف كمامـطرداًوجوب ــو   الياء أبدلت أيومـن مفتاح تصغريمفَيِتيح:  حن ــرداً حن ــاً مطّ ــواو وجوب  )١(موقات أصلهميقات:  ال
ريف  أحـد حـ    أبدلت أيومن)٢(ذيب: رداً حنو  اهلـمزة جوازاً مطّ   الياء أبدلت أيومـن واأللف الواو أيقبلهماسرة ما   لك

وديناٍر لقرب)٤( حنـو أَناسـي  ،جوازاًالنون الياء أبدلتومـنا مر   مل)٣(ياِزب الْ يضقَت:  حنو جوازاً أيضاًالتضعيف
أصله دنار بدليل دنانري

 
 العني قبل أيقبلهاسرة مـا     وكـ  الياء إىل بالنسبةالعـنيلثقـل   )٥(ياِدفَضـ :  حنـو  جوازاًالعني الياء أبدلت أيومـن ،الياء مـن النـون  

                                                

 . ف١٢. لئالّ يلتبس بالضمري املنصوب؛ ومل يعكس، للتعادل
 . ش١٢. فيما إذا كان الواو ساكناً وما قبلها مكسوراً: أي  )١(
استدعاء ما قبلها وقد للني عريكة الساكن و ، فيما يكون اهلمزة ساكنةً وما قبلها مكسوراً      : أي¼ ذئب½: أصله  )٢(

 . ش١٢. مر يف املهموز، ولذا لَم يذكره
: أصـله . رسازي إذا البـازي كَـ    بـ  الْ يضقَـ ت * رد ب اعوا الب ردت اب امر الكِ اذَِإ: يف قول العجاج  ، تقضي البازي   )٣(

لَم يستعملوا : ل اجلوهريفاستثقلوا ثالث ضادات فأبدلوا من إحداهن ياًء كما مر يف املضاعف، قا، تقضض
ورمبا يعبر بالبـاع عـن الـشرف    ، عجلوا الباع قدر مد اليدين  : ابتدروا أي : قوله. إالّ مبدالً ¼ تفعل½القض من   

: وتقـضي بكـسر الـضاد ونـصب اليـاء مـصدر مـن التفعـل، أصـله                ، أسرع: بدر أي ، والكرم وهو املراد هنا   
وإنما خصت ، ألنّ الثقل إنما نشأ منها؛ وخصت األخرية باإلبدال، أبدلت الياء من الضاد ِلما ذكر¼ تقضض½

وقد يكـون مـا   ، والواو ثقيل بالنسبة إىل األلف والياء، ألنّ األصل يف اإلبدال حروف العلّة لكثرة دورها ؛ الياء
ضي تقـ ½وقد يكون مـضموماً كمـا يف   ، فيمن جعلها من صد يصد  ¼ تصدية½قبل املبدل منه مكسوراً كما يف       

وكـسرت الـضاد   ، وألنها الم الفعل وهو احملـلّ للتغـيري  ، فال يصلح األلف لإلبدال حينئذ فتعين الياء    ¼ البازي
أسرع ذلك : أي¼ بدر½وانتصابه على أنه مفعول مطلق لـ   ، ¼الترجِّي½و¼ التمنِّي½املضمومة ألجل الياء كما يف      

 . ش١٢. له من اهلواء على الصيد كاسراً جناحيهاملمدوح إىل الشرف إسراعاً مثل إسراع البازي عند نزو
قلبـت النـون يـاًء فأدغمـت فـصار علـى وزن             ، انٍٍحر مجـع سِـ    نياِحرمجع اإلنسان مثل سـ    ¼ ناسنيأَ½: أصلها  )٤(

½حوح١٢. ¼اري . 
د املـور : املنـهل . وبـضفادي مجـه نقـانق   * ومنـهل لـيس لـه حـوازق        : بسكون الياء؛ ألنه حكاية من قوله       )٥(
   Å 
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 )٣(الثّعــايل :  البــاء حنــو  الياء دلتأب أيومـن)٢(ساكنةواو الياء أصلأصله؛ ألنّ )١(ايتـصلت :  حنـو ازاًجوالتاء الياء أبدلت أيومـن
ما قبـلها لكــسرة )٥(الثــايل:  حنــوجوازاًالثاء الياء أبدلت أيومـن)٤(الــسادي:  حنــوجوازاًالسني الياء أبدلت أيومـن

أي الباء والسني والثاء

 .
 يف العليــة واأللف الواو أيلقرـما ضاربة مجعضواِرب:  األلــف وجوبــاً مطّــرداً حنــوالــواو أبــدلت مــن

                                                

مجـع نقنقـة وهـي     : النقانق، ما اجتمع من ماء البئر    : اجلم، مجع حازقة وهي اجلانب   : احلوازق، واملشرب
رب مشرب ماء ليس له جوانب متنع الوارد إليه بل كلّها سهلة ملن يرده والضفادع : املعىن، صوت الضفدع

ضـفادع مجـع ضـفدع    : ل أصـله ماءه اتمع األصوات بإضافة الضفادي إىل اجلم واجلم إىل الضمري املنـه  
 . ش١٢. بكسر الدال وسكون الفاء

.  الكوكـب :  الفرقـد .ِدقَر الفَوِء ض مبثِلتلَصتيِاو * ٍدنش م كلَّدنِشها ي بِ امقَ:  قوله بالواو العاطفة يف  : أصله  )١(
 . ش١٢

فكذلك ، ¼اتسر½و¼ اتعد½: اء االفتعال، حنوبان تاء وتدغمان يف ت إذا وقعتا قبل تاء االفتعال تقل     إنّ الواو والياء    )٢(
 . ف١٢. ¼ايتصل½: فقلبت الواو تاًء مث أبدل الياء من تلك التاء فصار¼ لَصتواِ½: هاهنا أصله

 حـمٍ  لَن مِـ ريِراشـ ا أَهـ لَ* ا هـ يواِف خلٍّ طَـ ن مِـ لَّ بد قَاَءيمظَ * ٍةراِد حاَءوغ شلٰى ع يلِِح ر أنَّكَ: الثعايل يف قوله    )٣(
شـبه راحتلـه يف   ، املكتنــزة الـصلبة  : اجلـادرة ، العقـاب : الـشغواء . اهـ ياِنرن أَ  مِ زخوي و اِلع الثَّ نِم* مشرحة  

: واخلوايف، مطر ضعيف: والطل، ما تضرب إىل السواد عطشى إىل دم الصيد: معناه، سرعتها بعقاب وظمياء  
مجع أشرارة : أشارير، هلا يف وكرها: أي، للعقاب¼ هلا½ والضمري يف ،وإذا بلّها الطل أسرعت  ، ريش جناحها 

أنها تصيد لفرخها : يعين، الشيء القليل: الوخز، مقطعة: مشرحة،  غري معجمتني وهي قطعة من القديدِنياَءرِب
 . ش١٢. الثعالب واألرانب: أصل الثعايل واألراين، الثعالب واألرانب

مجـع  : الفـسال ، سـادس : أصـله . ياِد سوِكبأَ وساِم خِكجوزفَ * الٌس ِف أربعةٌدا ع مذاِإ: يف قوله ، السادي  )٤(
إذا عد أربعة من أراذل القوم فزوجك خامـسها   : يعين، فسل بفتح الفاء وسكون السني وهو الرجل اخلسيس       

 . ش١٢. وأبوك سادسها
مـضى يومـان   : يعـين ، الثالـث : أصـله . يباِل ال ت باهلجرانِ أنِتو* ي   وهذا الثالِ  ر يومانِ د م قَ: يف قوله ، الثايل  )٥(

 . ش١٢. وأنت ال تبايل وال تكترث بالفراق، وهذا اليوم الثالث



 
 



 اهلمـزة   الياء أبدلت أيومـن)٢( لضمة ما قبلـها    ميقن أصلهمـوِقن:  حنو وجوباًالياء الواو أبدلت أيومـن)١(واجتماع الساكنني 
: فـم أصـله  :  امليم أبدلت مـن الـواو حنـو      .املهموز يفمـر ملا   لؤم أصلهلُـوم: جوازاً مطّرداً حنو  

: صـلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم         حنـو قولـه      جوازاًالالمومن  )٤(التحاد خمرجهما )٣(فوه
½  ــن ــيس ِمـ امصيام الرب أصلهامـِبرِّولَـ

أصله الصيام

ــون أبدلت امليمومـن وهي خمرجهمااهورية يف امليم والالملقرـما)٥(¼السفر أصلهامسفَر   يف  النـ
ــساكنة حنــو ــن أصله عنربعمبٍر: ال ــام أي النوناملتحركة وم  )٦( يف حنــو وكَفّــك املخــضب البن

                                                

اجتماع الساكنني عند جعلها مجعاً وهو إدخال ألف التكسري بعد ألف الوحدان فالتقى الـساكنان علـى غـري            )١(
فحـذفت التـاء مـع    ، لبت األوىل منـهما واواً كمـا يف التـصغري    فق، حدمها وال ميكن حذف إحدامها لاللتباس     

 . ح١٢. ¼لُاِعوفَ½فوزنه ، التنوين ملنع الصرف
إنّ حرف العلّة إذا : إنما مل يذكر قيد الوجوب واالطّراد هاهنا اكتفاًء مبا علم ِمما مر يف باب األجوف بقوله      )٢(

: أصـله ¼ انٌزيـ ِم½: اكن واسـتدعاء مـا قبلـها، حنـو    سكنت جعلت من جنس حركة ما قبلها للني عريكـة الـس        
 . ف١٢. ¼ريسـْي½: أصله¼ رسوي½و، ¼انٌزوِم½

ولَم يكن يف كالمهم اسم ، فحذفوا اهلاء حذفاً غري قياسي كما حذفوا حروف العلّة ملشاتها يف خفائها إياها )٣(
 . ف١٢. متمكّن على حرفني ثانيهما واو

ألنه لو لَم تقلـب ميمـاً   ؛ هما الكلي أو لقرب خمرجهما اجلزئي فكأما متحدان خمرجاً جزئياًالتحاد خمرج   )٤(
فيلزم أن يـصري  ، وجب أن تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها وأن حيذف اللتقاء الساكنني التنوين واأللف   

مـن اجلـائز حيـث سـكت عـن      وإنمـا عـده   ، االسم املتمكّن على حرف واحد وهو غري موجود يف كالمهـم  
ألنّ لزوم قلب الواو ميماً إنما حصل من حذف اهلاء وليس حلذفه سبب موجب بل هـو  ؛ التقييد مع أنه الزم  

 . ش١٢. على خالف القياس لكثرة االستعمال، فيكون جائزاً ال واجباً
  ١٢. ر الصيام يف السفرليس من الِب: ديرهتق )٥(
: منادي مـرخم أصـله    : هال، البنان: أصله. اِمن الب ِبك املخض فِّكَو * اِمتم التِ  املنطقِ ات ذَ الُا ه ي: يف قوله   )٦(

للقـسم علـى سـبيل االسـتعطاف      ¼ وكفـك ½والـواو يف    ، الذي يكثر التاء يف كالمه    : التمتام، اسم امرأة ¼ هالة½
   Å 
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رامتاًمـا ِزلـت     :  الباء حنـو   أي أبدلت امليمومـنرية   يف اهو  امليم والنونلقرما
أصله راتباً

، الباِء وامليمخمرجهما التحـاد    
ــصاد  ــاىل   جوازاًأبدلتال ــه تع ــسني حنــو قول ــن ال ــه ﴿:  م مِنع كُمــي ــبغَ علَ أَس١(﴾و( 

ــان[ ــرب ]٣١/٢٠:لقم ــن  ، لسِني والصاداخمرجهما لق ــدلت م ــف أب ــاً مها الواو والياءأختيهمااألل  وجوب
 كمـا  أصله رأسراس: و اهلمزة جـوازاً مطّـرداً حنـ    أي األلف أبدلتومـن أصله بيعوبـاع أصله قَولَقـال:  حنو إذا حتركا وانفتح ما قبلهمامـطـرداً

٢(مر( ،  الَل :  مـن النـون حنـو      جوازاًأبدلتالالمـيأُص)٣(حنـو جوازاًالضاد أي أبدلت الالمومـن  : ـعالطَج)٤( 
 جوازاًالصاد أي أبدلت الزاءومـن)٥(يـزِدلُ :  حنو جوازاًالسنيالزاء أبدلت من    ،  يف اهورية  الالم والنون والضادالتحـادهن

                                                

أطـراف  : بنـان ال، ومـضاف إىل البنـام  ¼ كفـك ½مـن اخلـضاب صـفة       : املخـضب ، وليس بقسم على احلقيقة   
 . ش١٢. األصابع

 . ف١٢. فأبدل الصاد من السني، أمتّ: أسبغ أي: أصله )١(
كما مر يف باب املهموز من أنّ اهلمزة إذا كانت ساكنةً ومـا قبلـها متحركـاً تبـدل إىل حـرف يناسـب                : أي  )٢(

 . ف١٢. حركة ما قبلها للني عريكة الساكن واستدعاء ما قبلها
وقفـت بـدار   : املعـىن . ٍدحـ ن أَ مِـ ِعبالرا بِـ مـ ابـاً و و جتيع* ها لُساِئالً أُ الَيصيها أُ  فِ تفْقَو: له يف قو  ،أصيالل  )٣(

ن الَصتصغري أُ¼ نٌالَيصأُ½: أصله. احلبيبة أحياناً وسألتها عن احلبيبة فعجزت عن اجلواب وما ا أحد جييبين  
¼ أصيالن½: صغر أصالن فقيل، هو الوقت بعد العصر إىل املغرب: األصيلو¼ انٌرعر وبيِعب½ل كـيِصوهو مجع أَ

 . بتصرف ش١٢. ¼لأصيال½:  أبدل من النون الم فقيلمث
، الذئب: أي: رآى. طَجع فَالِْحقٍْف ِحقٍْف مالَ إىل أرطاِة* رآى أن ال دعةَ وال ِشبع       ملا  : يف قوله ، ومتامه  )٤(

 . ش ملخصا١٢. اضطجع: الطجع أصله، الرمل اتمع: احلقف، سعة العيش: الدعة
يـزدل  ½: كقولـك ، واألصل فيه أنّ السني إذا وقعت ساكنة قبل الدال أبدلت جوازاً بالزاء   ، يسدل: أصله  )٥(

فكرهوا اخلروج عنـها إليهـا   ، ؛ وذلك؛ ألنّ السني حرف مهموس والدال جمهورة  ¼يسدل½: أصله¼ ثوبه
 . ح١٢.  بإبدال السني زاًء لقرب خمرجهمافقربوا إحدامها من األخرى
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احلامت  قول: حنو
الطائي

  هكذا فَز ِديأن الطاُء أبدلت من التاء وجوبـاً مطـرداً يف   ، )١(ه
 الـذي مل  واملوضـع  التاء والطاءخمرجهما لقرب  )٣(أصله فحصتفَحصطُ ويف   أصله اضترباضطرب: حنو)٢(االفتعال

غري مطرد جائزاً غري إلبدالُأي ايكون من حبث اإلبدال إىل هاهنااملـذكـورة فيه من الصور أي اإلبدالُيقيد
 .)٤(أي غري قياسي

                                                

ة والقـص . ريحادمها يف الـصف ما واتة واهلاء فيه للوقف لقرب خمرجه   تاكيد لياء اإلضاف   ¼أنا½ و ¼فصدى½أصله    )١(
ن أسره ضيف ومل يكن عنده طعـام ليـضيف الـضيف    د حتت خيمة فرتل مم الطائي املعروف إذا أسر وقي    أنّ

ب يف اجلاهلية إذا نزل عليهم م الضيف وكان عادة العر   ه مجال يشوي اللحم ويعط    صد ل ن يف به فأمر حامتا أ   
 طعمـوا  مد ويصري كالكبـد الـشوي مثّ   وا الدم على النار ليج    وا مجال فصب  يف ومل يكن عندهم طعام فصد     الض

¼ هكـذا فـزدي أنـه   ½فنحر حامت ذلك اجلمل فقال اآلمر ما أمرتك بالنحر بل بالفصد فلم حنرتـه فقـال حـامت      
 مـن أنـت؟ قـال أنـا حـامت      :لضيف فقال له من أسـره  أي ال أفصد اجلمل بل أحنر ل ¼دي أنا هكذا فص ½أصله  

 ١٢. الطائي فخاله من أسره
فتعال إذا وقعت بعد أحد احلروف األربعة اليت هي احلروف املطبقـة املـستعلية وهـي     كما مر من أنّ تاء اال       )٢(

 طاء مهملة؛ ِلما بني حروف اإلطباق وبني التاء من التضاد والتنافر        الصاد والضاد والطاء والظاء يقلب وجوباً     
فطلبوا حرفاً من خمرج التاء ليوافق التـاء يف املخـرج ويوافـق احلـروف املطبقـة يف      ، ومجع املتضادين ثقيل  

 . ف١٢. اإلطباق ليسهل النطق وهو الطاء
ن قبـل تـاء الـضمري مـن احلـروف املـستعلية         فيما إذا كا  : أي، فتشت: أي¼ فتح½من باب   ¼ فحصت½: أصله  )٣(

وأعـرب اللغـتني   : املطبقة تشبيهاً لتاء الضمري بتـاء االفتعـال يف أنهـا كجـزء مـن الفعـل، وهلـذا قـال سـيبويه               
 . ش١٢. ألنّ هذا الضمري الزم كتاء االفتعال يف اللزوم؛ وأجودمها أن ال تقلب

نّ إبدال الواو من الياء فيه واجب مطّرد مع أنه مل يقيـد بـه لعلّـة    ، فإ¼موقن½مساعاً ال يقاس عليه إالّ مثل  : أي  )٤(
واجب مطّرد مع أنـه لَـم يقيـده    ¼ موقن½ألنّ اإلبدال يف مثل ؛ ذكرناها مثّ فال يرد أن يقال يف هذا القول خبط         

 . ف١٢. بشيء
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من األبواب السبعة

)١( 
 )٤(ومقـرون )٣(فـروق  علـى ضـربني م   اللفيفوهو)٢(ريف العلّة فيه  اللفيف للف ح  : يقال له 

كحكمائها   حكم ف  ،وٰقى يِقي :  مثل  املفروق
يف عدم التغري

  ِعدي دعوحكم المها كحكـم    )٥( و
ِميرٰمى يوكذلك حكم أخو)٦(ر

أي كحكم املاضي واملضارع

 .....................................،)٧(اما
                                                

 ]١٧/١٠٤:اإلسراء[﴾ِجئْنا ِبكُم لَِفيفاً﴿: ما اجتمع من الناس من قبائل شتى، ومنه قوله تعاىل: وهو يف اللغة  )١(
، الجتماع احلرفني املعتلّني يف ثالثية¼ ما فيه حرفا علّة½مث نقله أرباب هذا الفن إىل ، جمتمعني خمتلطني: أي

 . ف١٢. لّة فيهللف حريف الع؛ ¼لفيف½يقال له : وهذا معىن قوله
عد ½فال يرد مثل ، للف الصحيح والعلّة فيه¼ اللفيف½: أو يقال له، اخللط واالجتماع: اللفيف وهو يف اللغة: أي  )٢(

 . ح١٢. ومشدد العدم لزوم وجه تسمية فيما فيه وجه التسمية بل فيما مسي به جيب أن يكون فيه، فافهم
 . ش١٢. ةوهو ما فرق فيه بني حريف العلّ  )٣(
إلغناء امسيهما من اللف ؛ وإنما لَم يعرفهما. هو ما قرن فيه بني حريف العلّة بأن ال يدخل بينهما حرف آخر  )٤(

 اجتمعا تقوى أحدمها باآلخر فيغلبان على إذاوألنهما ، لتقدم الفاء على العني؛ وقدم املفروق، املعبر عنه
وما هو أقرب ، خبالف ما إذا لَم جيتمعا فهو أقرب إىل الصحيح، احلرف الصحيح فيكون أبعد عن الصحيح

 . ش١٢. إىل الصحيح فهو أحق بالتقدمي
قد مر ¼ وعد يعد½وحكم فاء ، ¼دِعي½كحكم فاء ¼ يقِِي½وحكم فاء ¼ دعو½كحكم فاء ¼ ىٰقو½حكم فاء : أي  )٥(

 . ش١٢. يف املثال
لتحركها وانفتاح ما ؛  يف املاضي من الناقص إذا كان مفتوح العنيكما يعلّ حرف العلّة بقلبها ألفاً: أي  )٦(

وكما يسكن ، قبلها، كذلك يعلّ حرف العلّة بقلبها ألفاً يف املاضي من اللفيف إذا كان مفتوح العني لذلك
كذلك يسكن يف املضارع من ، الياء يف املضارع من الناقص إذا كان مكسور العني لثقل الضمة على الياء

 . ف١٢. لثقل الضمة عليها؛ لفيفال
 . ف١٢. أخواما من التثنية واجلمع ومن األمر والنهي واسم الفاعل واملفعول واملكان والزمان واآللة  )٧(
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 ِقيانِّ قُـن ِقـن ِقيـانِّ ِقينـانِّ        ِقين الثقيلةالتاكيدبنون   تقول   يا قُوا ِقي ِقين و    ِق)١(ِق: األمر

، كمرمىموقى: الظرف أياملوضع ،)٢(يمــوِقاملفعــول ، واقي أصلهواٍق: اعــلالف، ن ِقــين قُــن ِقــاخلفيفة النون أيوباخلفيفة
 ، إىل آخرمهـا  يِوطْى ي ٰوطَ: حنو)٤(اللفيف أيواملقرون  ، ٰيرمىيوقى  ميكروِقي : هولا، )٣(قىِمي: اآللة

عينهما ملا مر يف وال يعلّ    اإلعالل يفالناقص كحكم   أي حكم المهما حكمهما
أي املاضي واملضارع

:  األمـر  ،)٥( باب األجوف  
ِاطـِو
مثل ارم

ِاطْـِوين ِاطِْويـانِّ    : الثقيلةالتاكيدبنـون   تقول    ِاطِْويا ِاطْووا ِاطِْوي ِاطِْويا ِاطِْوين و      
يف األمـر   ِاطْونْ ِاطِْونْ وتقول   ِاطِْوين: التاكيد النون أيوباخلفيفة، طْونَّ ِاطِْونَّ ِاطِْويانِّ ِاطِْوينانِّ   ِا

                                                

. وأتقن قواعد بايب املثال والناقص، وإعالله كإعالل أخواته¼ بِرضِا½على وزن ¼ يِقواِِ½: أصله  )١(
 . ش١٢

  ش١٢. ¼يرِمم½ال حاله يف األصل كم  )٢(

مث أعلّ كإعالل ¼ ميزان½كما يف ، فقلبت الواو ياًء النكسار ما قبلها، بكسر امليم وبتنوين الياء¼ يقَوِم½: أصله  )٣(
 . ف١٢. ¼ىمرمِِ½

والقسمة ، ولذلك مسي لفيفاً مقروناً، وهو الّذي ال يتوسط بني حريف العلّة حرف صحيح بل مها مقرونان )٤(
يف املفروقتة تقالعقلي لكن لَم جيئ ما يكون عينه والمه ياًء ، ضي أن يكون هذا النوع أربعة أقسام ِلما مر

ضرب ½و¼ قوي يقى½: يف حنو¼ علم يعلم½ اللفيف املقرون باالستقراء إالّ من جييءوال ، فبقي ثالثة أقسام
 . ف١٢. طويطٰوى ي:  حنو¼يضرب

لو أعلّ العني :  لزوم اجتماع اإلعاللني وهو غري جائز، ولقائل أن يقولمن: أي، ِلما مر يف باب األجوف  )٥(
دمها أح: بأنه يلزم فيه أمران: جياب عنه، ¼طاي يطاي½: لَم جيتمع اإلعالالن فقال¼ طوى½وصحح الالم يف 

لكون ؛ والثاين أنهم أمجعوا على أنّ اإلعالل باألطراف أسبق، ض باإلمجاعرفع الم املضارع وهو أمر مرفو
وأما العني فمحلّ قوي فكان الوقوع فيها خملصاً من التغيرات ، الطرف مظنة اخلطر واآلفة فالتغير فيه أوىل

 . ح١٢. باعتبار القوة
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ِاروين : الثقيلةالتاكيدوبنون  ، ينيا ِارو ي ِارو وا ِارو ِارويا  ِارو ِارو : )١(ي يروٰ رِويمن  

يـن ِاروونْ ِاروِيــن وإذا   ِاروالتاكيد النون أيوباخلفيفةنــانِّ روِيــن ِارويـانِّ ِاروي ِارويـانِّ ِاروونَّ اِ 
ــف     ــاقص واللفي ــد يف الن ــوين التاكي ــام ن ــرف أحك ــانظر إىل )٢(أردت أن تع ف

العلّة  حروف   كــان؛ ألنّ حــذفهااحلرف ذلكتـرد  يف الواحــدللجزم عالمةًحمذوفة إن كانــت أصــلية ةالكلم آخر يف اليت
 فيه الياُء أيِاطِْويـن: حنـو ،  خلفـة الفتحـة    املردودة ذلكوتفتح )٤(النـون  انعـدم بـدخول      السكون أيوهـو)٣(للسكون
وِاروين فيه الواووأُغْزونْ

الياء فيه

كما 
ــ حنــو  يف)٥(تحترد وتف ــاوزواغْ ــا ا وارِمي كانتوإن   ِاطِْوي

حروف العلة

 ضــمرياً 
قبلـها إن كانفانظر فيما   

أي قبل حروف العلة

تحركتوحاً  مف 
ذلك احلرف

   حنو، الفتحة وهيقبلها ما   حركة خفة أيوخفة حينئذحركتها لطرو :
ــا يف قولـــه تعـــاىل)٦(الياء بكسروِاروِين الواو بضمِاروون ــسواْ الْفَـــضلَ﴿: كمـ  :البقـــرة[)٧(﴾والَ تنـ

                                                

 . ش١٢. ر املثال لئال يتكر¼ضرب½ العطش ال من الرواية من باب  من الري وهو ضد¼معِل½من باب   )١(
 . ش١٢.  النونني بغريمها ظاهراًصال اتلكون أحكام؛ وإنما خصصهما )٢(
فيكون ، إذ احلرف األخري من الناقص كحركة احلرف األخري من الصحيح؛ ليكون آخر األمر ساكناً: أي  )٣(

 . ف١٢. إسكان الناقص حبذف احلرف األخري كما يكون إسكان الصحيح حبذف حركة احلرف األخري
 . ش١٢. تركيب وال سكون مع البناء على الفتحلل؛ ألنّ بدخول النون يبىن على الفتح  )٤(
فإذا أزال السكون بالداخل ، ألجل السكون¼ وِِطْاِِ½يف بقاء حرف العلّة وقد حذفت من ¼ اطويا½يف ) ترد(كما   )٥(

 . ح١٢. دعا احملذوف وإن كانت ضمرياً كالواو يف مجع املذكّر والياء يف املخاطبة الواحدة
: كلمة، وقولهل هو عني  الذي هو ضمري مجاعة الذكور وفتح الواو األو الواو الثاين بضم]نْوورِإ [:قوله  )٦(

 . ف١٢.  بكسر الياء اليت هي ضمري الواحدة وفتح الواو¼نِيورِإ½
لتجانسها إياها ؛ كت الواو بالضمة حر،فلما التقى الساكنان الواو والالم، بسكون الواو¼ اوسنت½: أصلها  )٧(

 . ح١٢. رو حركتها وخفّة ما قبلهاوط
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ِاطـون  : حنـو )١(بلـها  لعدم اخلفّة فيما قالعلة  حرفحتذف  غري مفتوح قبلها ماكان وإن   ]٢/٢٣٧

عـلّ  اٍو وال ي  طـ : اسمالفاعل، )٣( امرأةُ أُغْـِزي القــوم    كذاويا)٢(وا القوم زأُغْ: كما يف حنو  
و تقولى  ٰو يف طَ  يعلّ مل كما أيكـمـا عينه أيواوه

يف الصفة املشبهة

الرين  م: 
ريان )٤(أصله روي

واحد

 ياِنران
أصله رويانان

 )٦( ِرواءٌ يـانِ  ري ريا)٥( ِرواء 
                                                

 . ف١٢.  ¼نْوطْاِ½: حلركة الّيت قبلها تدلّ عليها كضمة الواو يف حنواألنه ليس مبفتوح مع أنّ   )١(
كما حيذف عند االتصال ، اللتقاء الساكنني؛ حيذف حرف العلّة الّيت هي الضمري بدخول نون التأكيد: يعين  )٢(

والفرق ما مر من أنّ نون ، لكن يف اللفظ ال يف الكتابة، اللتقاء الساكنني؛ تأكيدإىل ساكن آخر غري نون ال
. خبالف املفعول فإنه فضلة يف الكالم، التأكيد يف حكم داخل الكلمة فتكون الكلمة معها مبنية كاملركّب

 . ف١٢
 الفعل املعتلّ الالم إذا اتصل إذا كان حرف العلّة ضمرياً يكون النونان كالكلمة املنفصلة فكما أنّ: يعين  )٣(

بالكلمة املنفصلة يتحرك الضمري حبركة مناسبة لذلك الضمري إذا كان ما قبله مفتوحاً وحبذف إذا كان ما 
إذا كان ما قبل الضمري مفتوحاً يتحرك الضمري حبركة : فكذلك إذا اتصل بالنونني يعين، قبله غري مفتوح

 . ش١٢. ألنّ ختلّل الضمري مينعهما عن اتصاهلما بالفعل؛ ذفوإذا كان غري مفتوح حي، مناسبة له
من أفعال الطبيعة ¼ الري½ألنّ ؛ ¼يف اسم الفاعل½: ولَم نقُل، ¼يف الصفة املشبهة½: وإنما قلنا، بالكسر والفتح  )٤(

بذكر الفاعل من فلم جيئ منه إالّ الصفة املشبهة الّيت ليست على زنة فعله، ولذلك أفرده بالذكر ولَم يكتف 
 . ف١٢. ¼ىٰوطَ½

 لٌجر½: ، كما تقول¼فعالنان½والتثنية على ¼ فعالن½يأيت على ¼ مسع½على حد ¼ يِور½أنّ النعت من : يعين  )٥(
رأصله¼ انٌي :½رو، بت الواو ياًء فأدغمتقل¼ يانو½ريث ف، يف املذكّر¼ اِنانا يف املؤنفعلى½ على يجيءوأم ¼
: أصله¼ اٌءوِر½: ، حنو¼العِف½وأما اجلمع فيهما فعلى وزن ، ¼اِنـييامرأتان ر½و¼ ايامرأة ر½:  تقول،¼فعليان½و
والفرق بينهما ، بني املذكّر واملؤنث: مشتركاً بينهما أي¼ اٌءسِك½بت الواو مهزةً كما يف قل¼ ايوِر½

 . ح١٢. بالقرينة
ى ٰشطْاش وعطَ، ِع، عطشاناِن¼عطشانٌ½ن يف اللفظ على وزن  يستوي اجلمعا يعينجمع املذكرك: أي  )٦(

طْعشف١٢. اشطَ ِعاِني  
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ِسياٍط يف جعلكما يـاًء  اجلمعنيواومهاأيضاً وال جتعـل    

أصله سواط
 األولُقلب)١( حـىت ال جيتمـع اإلعـالالن   

وتقـول يف تثنيــة  )٢(ليـاء الــيت هـي الم مهــزةً   اوالثاينوقلبالـواو الـيت هــي عـني يــاًء    
 إىل يــاء واجلر النصب يفأضفـتوإذا )٤( مثــل عطْــشييِن ريـــييِناجلر أيواخلفض النصب حالة أيالنصـبيف )٣(املؤنــث

 املتكلّم قلت :ـيـييرأيت أير ييري            خبمس ياءات األوىل منقلبة عن الـواو الّـيت هـي عـني 
 الم الفعل والثالثة منقلبـة عـن ألـف التانيـث والــرابعة عــالمة               والثانيةالفعل  

                                                

 علّة القلب فيها وهي سكون الواو اًء بالياء لوجودوينبغي أن تقلب الواو ِر: جواب سؤال مقدر وهو أن يقال  )١(
 . ح١٢. فأجاب مبا ترى، يف الواحد وفتحها يف اجلمع بعد الكسرة

¼ اٌءوِر½: وأما قوهلم: "املفصل"أال يرى إىل قول الزخمشري يف ، لقلب أيضاً إعالل يف اصطالحهموهذا ا  )٢(
قلب الواو الّيت هي عني ياًء وقلب الياء الّيت : انقالا، فلئالّ جيمعوا بني اإلعاللني¼ انٌير½مع سكوا يف 
ب عينه أن تقل¼ باع½و¼ قال½عل من حنو فاوإعالل اسم ال: وإىل قوله يف موضع آخر منه، هي الم مهزةً

وهذا اإلطالق يف كالمهم ،  إعاللني؛ كراهةَ¼انٌير½مجع ¼ اٌءوِر½وصح ": ابن احلاجب"وإىل قول ، مهزة
ألنّ يف اجتماع حروف ؛ فال ينافيه¼ اإلعالل تغيري حرف العلّة للتخفيف½: وأما قوهلم، أكثر من أن حيصى

ن الياء عرضة لتوارد احلركات من الثقل احملسوس ما ليس يف اهلمزة وهلذا أطلقوا مع كو¼ يور½العلّة يف 
، مع غاية اخلفّة يف األلف؛ ألنّ اجتماع األلفني أثقل من اهلمزة¼ قائل½اإلعالل على قلب األلف مهزةً يف 

ال يكون بينهما  أنّ اجتماع اإلعاللني إنما ال جيوز إذا كانا من جنس واحد وكانا متواليني حبيث واعلم
وبالثالث حنو ، ¼هِق½وبالثاين حنو ، ¼يقال½فخرج بالقيد األول حنو ، فاصل ولَم يكونا يف حملّ واحد

½يأصله¼ ىٰعد :½يدعواعتمدوا يف ترك هذه القيود على لفظ االجتماع وعلى ، بت الواو ياًء مث الياء ألفاًقل¼ و
. كالماً من غري رؤية¼ اجتماع اإلعاللني ممتنع½: ال يكون قوهلمف، فإنه حكم ليس بتعريف؛ لفظ اإلعاللني

 . ش١٢
 ١٢. ث املؤن¼ىٰشطْع½ وهو تثنية اِنيشطْع: أي  )٣(
)٤(  ½ــَِييـَّروهو مثل ، بأربع ياءات¼ ِني½طْعشيه بياءين؛ يف الوزن¼ ِنـيف١٢. ألن . 
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املتكلّـمالنـصب واخلـامـسة ياء    

، )٢(طْـوى م: الظرف أيواملوضع، مطووي أصلهمطِْوي: اسماملفعول، )١(لإلضافة هي
كحكـم  )٤(طُِوي يطْٰوى وحكـم الم هـذه األشـياء      : اسمواهول، )٣(ىواآللة ِمطْو 

طَوى وحكم عينـهن كحكـم       المه أيالناقص
أي عينه

يطِْوي 
يف عدم اإلعالل

 الالنإعـ   فيهـا  اجتمـع اليت الكلمة أيالـيت يف 
ــدير  ــع فيهــ  مل اليت الكلمة أيالـيت ويف فيهن   إعالل  أيإعالهلابتق ــون  اجيتم ــالالن يك حكمها إع

أي حكم العني
ــضاً   أي

 .)٦(راويان وكذاطاوياِنوطويا : حنو)٥( للمتابعة¼عينه كحكم أيطـوى½كحكم 

                                                

 . ملخصا ش١٢. يف اخلامسة املفتوحة والثالثة خمففّة مفتوحةالرابعة وأدغمت األوىل يف الثانية املفتوحة   )١(
)٢(  ½فِْم½على ¼ مطوىح١٢. األلف والتنوين: قلبت الياء ألفاً مث حذفت اللتقاء الساكنني، بالفتح¼ لٌع . 
 . ش١٢. ¼مرمى½أعلّ كإعالل ، ¼مطوى½: أصله  )٣(
 . ش١٢. ي وجمهول املضارع من اللفيف املقرونالفاعل واملفعول واملوضع واآللة وجمهول املاض: أي  )٤(
 . ف١٢. ¼ماوقَ½ـاماً تبعاً ِلوونظريه أنه ال يعلّ ِق، ¼طوى½للمتابعة لـ: أي  )٥(
؛ ¼طاٍو½ب تبعاً لـالل لكن صحت الواو فيه ولَم تقلعلى تقدير اإلع¼ طاويان½إن لَم جيتمع اإلعالالن يف : يعين  )٦(

 . ح١٢. والتثنية فرع مؤخر عنه، ألنّ الواحد أصل مقدم

 . ملخصا ش١٢. الرابعة يف اخلامسة املفتوحة والثالثة خمففّة مفتوحةوأدغمت األوىل يف الثانية املفتوحة   )١(
)٢(  ½فِْم½على ¼ مطوىح١٢. األلف والتنوين: قلبت الياء ألفاً مث حذفت اللتقاء الساكنني، بالفتح¼ لٌع . 
 . ش١٢. ¼مرمى½أعلّ كإعالل ، ¼مطوى½: أصله  )٣(
 . ش١٢. الفاعل واملفعول واملوضع واآللة وجمهول املاضي وجمهول املضارع من اللفيف املقرون: أي  )٤(
 . ف١٢. ¼ماوقَ½ـاماً تبعاً ِلوونظريه أنه ال يعلّ ِق، ¼طوى½للمتابعة لـ: أي  )٥(
ب تبعـاً  الل لكـن صـحت الـواو فيـه ولَـم تقلـ      علـى تقـدير اإلعـ   ¼ طاويـان ½إن لَم جيتمع اإلعالالن يف     : يعين  )٦(

 . ح١٢. والتثنية فرع مؤخر عنه، ؛ ألنّ الواحد أصل مقدم¼طاٍو½لـ
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